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«Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником».

Зi спiльної заяви країн Великої сiмки

УКРАЇНА МОЛОДА

НА ФРОНТІ

Москва — 
не посередниця
Країни-учасниці G7 у спільній заяві 
назвали Росію стороною конфлікту 
на сході України

■

Наш надiйний захист.
Фото з сайта ua.news.

❙
❙

Наталя НАПАДОВСЬКА

 У світі міжнародних фі-
нансів сталася подія малопо-
мітна, але повчальна: 18 берез-
ня 2021 року Греція погасила 
частину кредитних коштів, от-
риманих від МВФ — 3,3 млрд 
євро. Причому погашення від-
булося достроково, половину 
цієї суми греки мали віддати 
лише в 2022 році. «Ця випла-
та ще більше зміцнює дові-
ру до країни у партнерів, інс-
титутів, ринків та інвесторів, 
знижує процентні ставки і ва-
лютний ризик, а також ризик 
рефінансування на наступні 
два роки», — заявили в грець-
кому міністерстві фінансів. До 
речі, погашення відбулося в 
розпал кризи, викликаної пан-
демією. Адже в економічно-
му плані Греція постраждала 
від COVID-19 сильніше за інші 
європейські країни, бо тут ту-
ризм приносить державі по-
над 15% ВВП і роботу 16,5% 
від загальної кількості зайня-
того населення. Але, незважа-
ючи на сильне соціальне на-
пруження і бурхливі акції про-
тесту в зв’язку з погіршенням 
умов бізнес-середовища, влада 
Греції чітко виконала прийняті 
на себе зобов’язання.
 В Україні ситуація скла-
лася з точністю до навпаки. У 
лютому робота останньої місії 
МВФ щодо перегляду поточної 
програми «завершилася безре-
зультатно». Дипломатична за 
формою заява представника 
МВФ в Україні Йоста Люнгма-
на по суті означала, що офіцій-
ний Київ провалив практич-
но всі маяки, які можна було 
провалити. Уряд так і не при-
йняв пакет антикорупційних 
реформ, а дії нового керівни-
ка Національного банку Ук-
раїни Кирила Шевченка все 
більше ставлять під сумнів не-
залежність НБУ. Це означає, 
що Україна не зможе розрахо-
вувати на кошти МВФ iще як 
мінімум рік. До того ж в на-
шій країні очікується ще одна 
іміджева втрата: український 
уряд, отримуючи фінансову 
допомогу від міжнародних до-
норів для боротьби з COVID-
19, зобов’язався в березні цьо-
го року провести аудит вико-
ристання отриманих коштів, 
які мали піти чітко за призна-
ченням. Так, Світовий банк 
виділив Україні $150 млн на 
підтримку сімей iз низьким 
рівнем доходу, а частину суми, 
$50 млн, слід було скерувати 
на боротьбу з коронавірусом. 
23 липня 2020 року Україна і 
ЄС схвалили угоду про макро-
фінансову допомогу, кредит на 
суму в 1,2 млрд євро. Полови-
ну цієї суми, 600 млн євро, Ук-
раїна отримала відразу, а для 
отримання залишку повинна 
була провести низку реформ: 
посилити боротьбу з коруп-
цією, здійснити перезаванта-
ження Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, поліпшити уп-
равління державними підпри-
ємствами. Нічого з цього не 
було зроблено. І другу частину 

обіцяних коштів нам не нада-
ли. 
 Кабінет Міністрів навесні 
2020 р. створив Фонд боротьби 
з COVID-19 на загальну суму 
66 млрд грн. Для цього знач-
но урізали фінансування бага-
тьох міністерств і відомств, на-
самперед соціальної сфери. Та-
кож у фонд залучили гроші ЄС, 
урядів інших держав і гранто-
вих організацій. Український 
уряд обіцяв щомісяця звітува-
ти про витрати фонду, однак 
його діяльність залишалася не-
прозорою. Результат відомий 
усім. Приблизно дві третини 
коштів із фонду, призначено-
го для боротьби з пандемією, 
пішли на дороги, так зване Ве-
лике будівництво, хоча в цей 
час треба було терміново про-
водити закупівлі вакцини для 
населення і готувати медичну 
інфраструктуру для лікування 
небезпечної хвороби.
 Ви запитаєте, а до чого тут 
греки? Греки теж часто були, 
м’яко кажучи, не дуже чесни-
ми зі своїми міжнародни-
ми партнерами. У 2001 році, 
вступаючи в єврозону, грець-
кий уряд підробив необхідну 
для цього статистику. Всту-
пивши до Євросоюзу, греки 
не тільки отримали якісні ав-
томагістралі й сучасні телеко-
мунікації, а й звичку жити в 
борг за рахунок своїх північ-
них сусідів. Невиправдано ви-
сокі витрати на соціальну сфе-
ру, корупція, повільне ведення 
економічних реформ, величез-
ний неефективний державний 
сектор... Починаючи з 2003 
року Греція кілька разів «пе-
реглядала» офіційні дані ВВП, 
вперто не бажаючи приводити 
свої методи оцінки економіки 
до норм Євростату. Так, у 2006 
році з’ясувалося, що відхилен-
ня в декларованому ВВП не до-
пустимі 1-2%, а цілих 25%. 
Грецію також «ловили» на 
фальсифікації статистичних 
даних про рівень її держбор-
гу. Зокрема, на початку 2010 
року Єврокомісія з’ясувала, 
що влада Греції сфальсифіку-
вала фінансову статистику за 
2009 рік. Дефіцит держбюдже-
ту цієї країни замість заявле-
них 6% (що вже вдвічі переви-
щувало вимоги ЄС) тоді стано-
вив 12,7% ВВП. Навесні 2010 
року економіка Греції опини-
лася на межі дефолту, і створе-
на цим криза заледве не приз-
вела до розпаду всієї зони євро. 
Греція вдалась до дипломатич-
ного шантажу, але керівництво 
ЄС уже нікому не вірило: тіль-
ки реформи в обмін на кредити. 
16 країн Євросоюзу і МВФ до-
мовилися про виділення Греції 
фінансової допомоги в розмірі 
110 млрд євро (80 млрд від ЄС і 
ще 30 млрд від МВФ) за умови 
впровадження найжорстокішої 
програми економії — скорочен-
ня, заморожування заробітної 
плати, підвищення пенсійного 
віку ( який на той час був май-
же на 10 років нижчим, ніж у 
Європі), підвищення податків. 
МВФ був у трійці кредиторів 
Греції, які видавали країні кре-

дити в обмін на непопулярні й 
важкі реформи. Транші кре-
дитів видавалися при виконан-
ні узгоджених умов. 
 Греція дорого заплатила за 
багаторічний обман своїх пар-
тнерів і бюджетне нехлюйство. 
У 2001 році її визнали розви-
неною країною. А в 2013 році 
Греція стала першою у світі 
країною, яка втратила цей ста-
тус. Протягом декількох років 
Афіни були позбавлені можли-
вості кредитуватися на між-
народних фінансових ринках. 
Греція єдина країна Євросою-
зу, де мінімальний розмір оп-
лати праці зменшувався з 2008 
по 2019 рік. Заходи, що вжи-
валися урядом, зустрічали за-
пеклий опір населення. Гре-
ки категорично не хотіли пого-
джуватися з тим, що вчитися в 
університеті 15 років за раху-
нок держави — це марнотрат-
ство. Вуличні бунти в колисці 
анархізму традиційно прохо-
дили жорстко, градус неспри-
йняття підігрівала опозиція. 
Ангела Меркель (яка була най-
більш послідовна щодо нахабс-
тва греків, свого часу сказала, 
що не розуміє, чому допомога з 
безробіття у греків на третину 
вища, ніж у німців, і наполя-
гала на пакеті жорстких анти-
кризових реформ) залишаєть-
ся в Греції ворогом номер 2 піс-
ля одвічних турків. Але все ж 
нинішній уряд Греції на чолі 
з Кіріакосом Міцотакісом ро-
зуміє, що закони економіки 
невблаганні, а виконання взя-
тих зобов’язань — вірний шлях 
до успіху і процвітання. З 2017 
року економіка Греції почала 
рости, в 2017 і 2018 роках при-
ріст ВВП склав менше 2% в рік. 
У лютому 2019-го вперше з по-
чатку кризи мінімальний роз-
мір оплати праці в Греції був 
підвищений до 650 євро на мі-
сяць. У 2020 році Греції вдало-
ся підписати угоду з європей-
ськими кредиторами щодо від-
строчення виплати кредитів 
на суму 96 млрд євро (40% за-
гального боргу країни) до 2033 
року. Нинішнє погашення кре-
диту МВФ, як і дотримання ре-
комендацій фонду, сприйнято 
рейтинговими агентствами й 
міжнародним інвестиційним 
співтовариством як дуже по-
зитивна подія. 17 березня 2020 
року Греція вперше за 13 років 
розмістила на міжнародних фі-
нансових ринках нові особли-
во вигідні 30-річні облігації на 
2,5 мільярда євро з процентною 
ставкою 1,956%. Про такі над-
дешеві кошти Україна може і 
не мріяти.
 Третя хвиля пандемії може 
мати в Україні катастрофічні 
наслідки, але грошей в уряду 
для відповідних заходів про-
тидії практично немає. Як і не-
має довіри міжнародних пар-
тнерів. Аудит ковідного фон-
ду України не є для них клю-
човим питанням, це так звана 
вимога другого ешелону. Але 
відверто популістський і неа-
декватний підхід уряду Украї-
ни до державних фінансів — це 
ганьба. Ганьба і злочин. ■

АУДИТ

Мільярд туди, мільярд сюди
Настав час звіту української влади перед міжнародними 
кредиторами про використання коштів фонду боротьби з Ковідом

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті продовжують 
гинути українські воїни. Так, 
опівдні 18 березня отримав ку-
льове смертельне поранення в 
голову 55-річний молодший 
сержант Віктор Пасєка ро-
дом із села Мончинці, що на 
Хмельниччині, який служив 
за контрактом.
 А 20 березня на Донбасі 
від кулі снайпера загинув 28-
річний Кирило Биковський, 
мешканець Кропивницького: 
він отримав поранення у плече 
і помер по дорозі до медзакла-
ду. У молодого воїна вдома за-
лишилися мати i сестри.
 Не вщухали ворожі обстрі-
ли й у наступні дні: 21 березня 
збройні формування агресора 
чотири рази порушили режим 
припинення вогню.
 Зокрема, окупанти від-
кривали вогонь по наших за-
хисниках із мінометів 82-го 
калібру, гранатометів різних 
систем поблизу Водяного, що 
на Приазов’ї, з ручних проти-
танкових гранатометів — не-
подалік Лебединського.
 Бойових втрат цього 
дня серед особового складу 
Об’єднаних сил унаслідок во-
рожих обстрілів не було.
 Дії росіян укотре підтверд-
жують те, що ворог цілеспря-
мовано порушує режим при-
пинення вогню та не бажає 
дотримуватись існуючих до-
мовленостей. Про всі факти 
порушень iз боку російсько-
окупаційних військ українсь-
ка сторона повідомила пред-
ставників Місії ОБСЄ.
 Станом на 7-му ранку 22 
березня було зафіксовано одне 
порушення режиму припинен-
ня вогню: неподалік Богданів-
ки окупанти обстрілювали по-
зиції українських захисників 
з автоматичних станкових 
гранатометів.
 Додамо, що цими дня-

ми країни-учасниці Великої 
сімки підтвердили свою під-
тримку територіальної ціліс-
ності України і нагадали, 
що РФ є стороною конфлік-
ту на Донбасі, а не посередни-
ком. «Ми рішуче виступаємо 
проти триваючої дестабіліза-
ції Росією України, особливо 
проти дій РФ в окремих райо-
нах Донецької і Луганської 
областей, якими ігноруються 
зобов’язання, взяті нею згідно 
з Мінськими угодами. Росія є 
стороною конфлікту на сході 
України, а не посередни-
ком», — підкреслили  G7 у 
спільній офіційній заяві.
 Зауважимо, що в районі 
ООС представники структур-
них підрозділів цивільно-вій-
ськового співробітництва ЗС 
України навчалися проводи-
ти переговори. Упродовж 16-
18 березня вони взяли участь 
у курсі з розвитку навичок ве-
дення перемовин, комунікації 
та фасилітаціії діалогів між 
військовими і цивільними за 
методикою Гарвардського пе-
реговорного проєкту. Метою 
цього курсу є розвиток у війсь-
ковослужбовців комунікатив-
них навичок ведення перего-
ворів, вільного спілкування з 
різними людьми і в різних си-
туаціях (ділових, побутових, 
кризових), а також підвищен-
ня культури спілкування (фор-
мального та неформального). 
Разом із військовослужбовця-
ми до навчання також було за-
лучено представників війсь-
ково-цивільних адміністрацій 
та активних мешканців гро-
мад, розташованих поблизу 
лінії зіткнення. Учасники кур-
су отримали необхідні знання 
та навички самостійного ве-
дення діалогів між цивільни-
ми та військовими для пошу-
ку спільних рішень щодо пи-
тань, пов’язаних із покращен-
ням захисту мешканців громад 
на сході України. ■
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«Британець» 
розійшовся 
не на жарт
В Україні фіксують мутації 
коронавірусу і все більше 
регіонів переходять у 
«червону» зону 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Ще одна область «почервоніла». Міністер ство 
охорони здоров’я оновило карантинні зони. У 
«червону» тепер потрапила Сумська область — 
через зростання кількості інфікованих та гос-
піталізацій. Більшість регіонів за рівнем небез-
пеки «помаранчеві». Сім областей та Київ — у 
«червоній» зоні. Це райони, де мають діяти най-
суворіші карантинні обмеження. Посилюють ка-
рантин і на Миколаївщині. Посилені обмеження 
в регіоні запроваджують iз 24 березня по 4 квіт-
ня. На цей час припиняють роботу всі заклади 
культури, торговельно-розважальні центри та 
ярмарки. Також заборонені масові заходи і при-
сутність глядачів на спортивних змаганнях. За-
клади громадського харчування працюватимуть 
винятково «на винос». Бюджетна сфера перехо-
дить на дистанційну форму роботи. А школярі 
після канікул навчатимуться онлайн. 
 Коронавірус продовжує стрімко ширитись 
Україною. Загалом за вихідні зафіксовано по-
над 11 тисяч нових випадків захворювання. 
Найбільше хворих у Львівській, Харківській та 
Житомирській областях. А от за попередню добу 
зафіксовано майже 8 тисяч нових випадків ко-
ронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 413 
дітей та 161 медпрацівник. Загальна кількість 
смертей iз початку пандемії вже перевищила 30 
тисяч. 
 Як зазначають в Інституті молекулярної біо-
логії та генетики, науковці виявили нові мутації 
«британського» штаму коронавірусу. Модифі-
кований «британець» відрізняється від попере-
дника, вперше виявленого у Лондоні в грудні 
2020 р., критичними змінами у ділянках, що 
відповідають за швидкість розмноження вірусу 
в клітині та реактивність імунної системи лю-
дини. Зразки для дослідження було відібрано на 
Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спа-
лах захворювання. За даними, оприлюдненими 
днями керівництвом МОЗ, досі на території Ук-
раїни фіксували поодинокі випадки попередньо-
го «британського» штаму. Вочевидь, саме комбі-
нація модифікованих штамів «британця» спри-
чинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням 
усе частішого виявлення випадків повторного 
інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують 
важче, ніж раніше, протікання коронавірусної 
хвороби. «Можна говорити про дуже небезпечну 
тенденцію заміни попередніх штамів коронавіру-
су, які циркулювали в Україні восени-взимку і 
якими українці вже перехворіли, на нові, муто-
вані штами «британця», — підкреслює директор 
ІМБГ, академік Михайло Тукало.
 Позавчора було щеплено 2 тис. 715 людей 
проти Ковід-19. Такі дані подає МОЗ. Найбільше 
щеплень проведено у Донецькій, Житомирській 
i Київській областях. А от понад два десятки 
країн тимчасово призупиняли вакцинацію пре-
паратом AstraZeneca. Пов’язують це з тим, що в 
кількох щеплених утворилися тромби. Проте в 
жодному з випадків прямий зв’язок зі щеплен-
ням не встановлений. Тож ВООЗ закликає про-
довжувати вакцинацію AstraZeneca. А в Україні 
уряд не бачить підстав для призупинення вакци-
нації індійським препаратом CoviShield, версією 
AstraZeneca. 
 Європейським країнам не знадобиться росій-
ська вакцина від коронавірусу COVID-19 «Спут-
нік V». Про це заявив Єврокомісар із питань 
внутрішнього ринку Євросоюзу Т’єррі Бретон. 
Він наголосив, що в Євросоюзі схвалені чотири 
вакцини, яких вистачить для досягнення колек-
тивного імунітету. Тим часом засновники ком-
панії «Біонтек», що виробляє одну з вакцин про-
ти ковіду, сподіваються, що завдяки вакцинації 
локдауни підуть у минуле. Вони впевнені, що 
низка європейських країн скасують локдаун уже 
до початку осені цього року, про що заявили ви-
данню «Ді Вельт». Імовірно, таке ж рішення ух-
валять і Сполучені Штати Америки. ■

■

Іван ЛЕОНОВ

 Активісти наголошують, що гучна 
акція — це справжній гнів народу і за 
нею не стоять «міфічні Порошенко із 
соросятами».
 На Банковій підрахували збит-
ки після багатотисячної акції протес-
ту з нагоди 26-річчя активіста Сергія 
Стерненка під назвою «Не чуєш? По-
бачиш!», яка відбулася під стінами 
офiсу президента у Києві в ніч на не-
ділю. Зокрема, чиновники-бюрократи 
з оточення глави держави вважають, 
що написи фарбою на стінах офiсу (в 
яких згадувалися і прізвища окремих 
високопосадовців — крім Зеленсько-
го, ще й міністра МВС Арсена Авакова 
і генпрокурорки Ірини Венедіктової. 
— Авт.), а також постраждала у вогні 
табличка з тризубом і написом «Пре-
зидент України» тягнуть на 2 мільйо-
ни гривень збитків.
 Мовляв, саме така сума необхід-
на для того, щоб відмити стіни та від-
реставрувати окремі місця. При цьо-
му фарбу планують змити впродовж 
72 годин. Йдеться про одне (!) розбите 
та 14 залитих фарбою вікон на першо-
му поверсі, пошкодження кількох две-
рей, розписаний фасад від першого до 
третього під’їзду, спалене вікно друго-
го поверху та займання на горищі че-
рез потрапляння феєрверків. Прохід 
на вулицю Банкову наразі перекрито, 
бо ж ремонт. 
 Звісно, така калькуляція Банко-
вої вже викликала іронічні коментарі 
користувачів соцмереж і окремих ек-
спертів. Тож найпоширенішим заки-

дом на адресу влади є: «Мільйон — 
на ганчірку, а ще один мільйон — на 
відерко». Бо ж на дріб’язок не розмі-
нюється. 
 Водночас фракція «Слуга народу» 
вже ініціювала проведення позачер-
гового засідання Верховної Ради для 
розгляду «вандалізму на Банковій» 
за участю силовиків. Монобільшість 
вимагає від правоохоронців юридич-
ної оцінки подій, а також визначення 
міри провини тих або інших учасни-
ків за матеріальну шкоду, заподіяну 
державному майну.
 «Також звертаємося з вимогою 
уважно вивчити відеоматеріали на 
предмет встановлення, чи не були ці 
насильство і вандалізм реалізацією 
замовлення з боку тих або інших полі-
тичних сил і фігур, про що може свід-
чити участь у цій акції афілійованих 
з цими силами і фігурами осіб», — 
наголосили у президентській партії 
«слуг». 
 До речі, у партії «Європейська 
Солідарність» натомість сподівають-
ся на вибачення заступника міністра 
МВС Антона Геращенко, який пря-
мим текстом заявив, що безмір на Бан-
ковій нібито вигідний саме Петру По-
рошенку. І на Банковій явно підтри-
мують і навіть просувають таку тезу 
про попередників, бо це ж так зручно: 
не визнавати власних помилок і пере-
кладати на інших обурення людей че-
рез корумповану правоохоронну і суд-
дівську систему, яка ламає підозрами і 
вироками долі патріотів і громадських 
активістів. 
  Тож не дивно, що один з активних 
учасників акції під офiсом президен-

та, 26-річний Сергій Філімонов iз руху 
«Гонор», провів паралелі між подіями 
20 березня з протистоянням майданів-
ців і силовиків на тій самій Банковій, 
але 1 грудня 2013 року. Тоді патріотам 
також кричали, що вони провокатори, 
певні зацікавлені особи. 
 За його словами, протестувальники 
не планували завдавати шкоди будівлі 
офiсу президента. Він нагадав, що пре-
зидент Володимир Зеленський не реа-
гував на попередні протести (зокрема 
акцію 27 лютого) з вимогою звільни-
ти Стерненка, тому було вирішено про-
вести ще один мітинг.
 «Готувався перформанс, але биття 
вікон, запуск димових шашок у будів-
лю — цього в планах не було. А втім, я 
не бачу потреби стримувати людей, бо 
президент думає, що це якийсь міфіч-
ний Порошенко, якісь ігри, міфічні 
«соросята». Це була перша така де-
монстративна акція, щоб президент 
почав звертати увагу. Він має бачити, 
що це справжній гнів народу, і якщо 
він не буде реагувати — це дуже пога-
но закінчиться», — зазначив Філімо-
нов, який вважає акцію мирною, ос-
кільки ніхто не постраждав.
 Сергій Філімонов не підтримує, 
але й не засуджує дії затриманого ве-
терана АТО Влада Сорда, якого підоз-
рюють у хуліганстві. За версією Нац-
поліції, саме він розбив скло у две-
рях ОП. І констатує: «Розбите вік-
но — це набагато менше шкоди, аніж 
для людини, яка незаконно сидить у 
в’язниці, або від міністра, який пере-
слідує активістів. Але цього хлопця 
зупиняли, це видно на відео. Ніхто не 
заходив усередину будівлі». ■

ПРОТЕСТ

На ганчірку 
і відро
На миття стiн офiсу 
президента пiсля 
акцiї протесту влада 
видiлила... два 
мiльйони гривень

■

Акцію на підтримку Стерненка на Банковій організували патріоти й активісти, 
а не замовили «міфічні соросята». 

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині поча-
ли ремонтувати доро-
гу від міста Сміла до села 
Ротмістрівка. Це відрі-
зок шляху «Золотоноша 
— Черкаси — Сміла — 
Умань», який ґрунтовно 
не ремонтувався 40 років, 
і він один iз найгірших в 
області. 
 Як повідомляють у 
Службі автомобільних 
доріг у Черкаській облас-
ті, буде відновлено ділян-
ку дороги протяжністю 
понад 10,3 кілометра. Вже 
почалися роботи з вирубки 
порослі та чагарників, де-
монтажу старого бордюр-
ного та бар’єрного огород-
ження, а також фрезеру-
вання зношеного асфаль-
тобетонного покриття. 
 У рамках цього ремон-
ту, який проводить під-
рядна організація ТОВ 
«Ростдорстрой», буде вла-
штовано новий конструк-

тив дорожнього одягу зі 
щебенево-піщаної суміші 
обробленої цементом, ви-
рівнювальний шар круп-
нозернистого асфальтобе-
тону та фінішний верхній 
шар зі щебенево-мастико-
вого асфальтобетону. Та-
кож на цій дорозі буде ук-
ріплено узбіччя, ліквідова-
но місця пучиноутворень, 
облаштовано три автобус-
ні зупинки та три пішохід-
ні переходи з автономним 
освітленням, водовідве-
дення, з’їзди з дороги, ме-
талеве огородження, до-
рожню розмітку, постав-
лено нові дорожні знаки. 
 До речі, на цій дорозі 
«Золотоноша — Черкаси 
— Сміла — Умань» стар-
тував також ремонт на ді-
лянці обходу міста Черка-
си протяжністю 12 кіло-
метрів. Також тривають 
роботи з поточного серед-
нього ремонту дороги від 
міста Золотоноша до по-
чатку дамби через Дніпро.

 Водночас на Черка-
щині продовжуються ро-
боти з поточного середньо-
го ремонту на міжнародній 
автомобільній дорозі де-
ржавного значення «Стрий 
— Тернопіль — Кропив-
ницький — Знам’янка» в 

Уманському районі. ТОВ 
«ШРБУ-48» відновить 
там ділянку шляху про-
тяжністю 6,9 км, почи-
наючи від села Оксанина 
Уманського району і до 
кордону з Кіровоградсь-
кою областю. ■

ІНФРАСТРУКТУРА

Ген до Дніпра
На Черкащині доріг ремонтувати й 
ремонтувати...

■

Асфальт кладуть, аж димить.❙
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 Найкращий президент — той, 
хто дає відповідь на п’ять головних 
питань, які в нас стоять на порядку 
денному.
 Перше питання — Російська вій-
на! З війни є дві дороги: одна — че-
рез перемогу. Друга — через капі-
туляцію. Через перемогу йдемо — 
отримаємо мир. І через капітуля-
цію йдемо — отримаємо мир. Мені 
здається, більшість політиків сло-
во «мир» вживають тоді, коли вони 
не готові до всеохопного плану опо-
ру. Стати на коліна, «перезвонить» 
Путіну, «побеседовать», поїхати 
«переговорить» — це все блуд.
 Якщо ви розумієте, які мотиви 
у Путіна. Він автор цієї війни, він її 
обличчя. І це — один з необхідних 
для його імперської політики, для 
політики «русского мiра», ходів, 
через який він повертає якусь час-
тину підтримки в російському сере-
довищі. Проєкт «русского мiра» — 
це амбітний проєкт. Більшість пе-
ресічних росіян не люблять свобо-
ди, не люблять волі. В Росії мало 
Нємцових, Басілашвілі, Сахаро-
вих, Макаревичiв тощо... В Росії 
малоймовірний політичний Май-
дан. «Водочний» майдан може бути, 
хлібний майдан може бути, пенсій-
ний може бути, примітивний май-
дан може бути. Майдану гідності — 
важко. 
 Пересічний росіянин любить 
царя. І він готовий страждати у всьо-
му іншому. Але, щоб підтримувати 
належну температуру ставлення 
до влади, треба, щоб була історія 
кримського мосту. Вона на декіль-
ка років зробить репутацію «удов-
летворённого чувства», що Росія 
щось повернула собі. Або, напри-
клад, кримська окупаційна опера-
ція. Або окупація Донбасу. 
 Друге питання — це безпекова 
політика України. Безпекова полі-
тика по своїй суті покликана дати 
відповідь на вічність України. Май-
же вся історія новітньої незалеж-
ності України була огорнута в пе-
лену так званої «позаблоковості» 
(що є нічим іншим, як орієнтацією 
на московську безпекову модель). 
Цей позаблоковий блуд привів нас 
до російської окупації Криму та 
східного Донбасу, неміряних втрат 
людей, соціальних інтересів та еко-
номіки. 
 Це наша плата за туге розуміння 
насправді дуже простої історії. А іс-
торія проста: 29 країн, які 70 років 
перебувають у цьому союзі, і жодна 
з них не втратила і квадратного кі-
лометра своєї площі, жодної душі в 
конфліктах між членами клубу. А 
ми міркуємо: чи підходить це Ук-
раїні, чи не підходить, може, жити 
поза блоком, може, жити в Таш-
кентському договорі безпеки... 

 

Це відповідь на те, що недолугість, 
у розумінні сучасної модернізова-
ної політики безпеки, призводить 
нас до цієї важкої плати, яку ми 
сьогодні несемо.
 Третє — це політика національ-
ного відродження і національного 
становлення. Це політика, яка за 
своєю суттю творить той соціаль-
ний клей, який із 45 млн громадян 
України формує цільну політичну 
націю, сім’ю. Врешті-решт відпові-
дає на ключову політичну пробле-
му українців — слабку внутрішню 
інтеграцію. 
 Четверте — це економічний 
план для країни. План, який виво-
див економічні темпи розвитку від 
7% приросту ВВП на рік, створен-
ня нових робочих місць — 680-800 
тисяч на рік, інвестиції не менше 
1 млрд доларів на місяць, і на цій 
основі — досягнення соціального 
прогресу. До речі, названі цифри 
— це цифри нашого економічного 
розвитку в 2005-2010 роках. 
 П’яте питання — це доктрина, 
яка веде нас до пан’європейської і 
європейської інтеграції — як особ-
ливо важлива ідеологічна ціль! 
 Сьогодні непрості часи для Ук-
раїни, однак не впускаймо у серце 
зневіру. Я хочу додати вам упевне-
ності. Я прошу вас вірити у наші 
українські сили. Я прошу вас не 
піддаватися на спокуси обіцянок 
тих, які краще і солодше звучать. 
Я звертаюсь до вас як до госпо-
дарів. Я прошу єднатися навколо 
нашої єдиної для всіх мети — бути 
українцями! Бути Українською де-
ржавою! І нехай благословлять нас 
слова отця Августина Волошина: 
«Світлом свободи вже осяяна наша 
дорога Україна. Будь же сильним і 
гордим та працею своєю на користь 
українського загалу докажи, що Ти 
виріс до ступеня державного наро-
ду, який здібний керувати своєю 
долею». ■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Під час своєї передвиборчої 
кампанії у 2019 році кан-
дидат у президенти, тоді 
ще шоумен Володимир Зе-
ленський, наголошував на 
небажанні залишатися в 
політиці надовго. Своє пре-
зидентство він розглядав 
у межах одного терміну як 
можливість «змінити систе-
му», а потім передати Украї-
ну «в руки нового покоління 
політиків». Цю тезу Володи-
мир Зеленський повторював 
і на зустрічах із журналіста-
ми, і на дебатах на стадіоні: 
«Щодо питання про другий 
термін, то я казав, що йду 
на один. За 5 років в Україні 
буде інший президент». 

Просили батько, 
мати і всі «слуги»
 Утім після першого 
року своєї роботи новооб-
раний гарант заявив, що 
однієї каденції для втілен-
ня усіх обіцянок не виста-
чить. І нещодавно вперше 
на офіційному рівні було оз-
вучено про можливість чин-
ного президента балотува-
тися на цей пост знову. Ба, 
більше, голова парламент-
ської фракції «Слуга наро-
ду» Давид Арахамія на фо-
румі партії заявив, що політ-
сила закликатиме Зеленсь-
кого йти на другий термін: 
«Ми будемо його просити, а 
як буде — це вже його осо-
бисте рішення».
 То чи дійсно влада дуже 
солодка і засмоктує людей, 
розмірковуємо з політоло-
гом Володимиром Фесен-
ком. 
 Політолог зазначив, що 
нічого дивного в цьому не 
вбачає. Балотувався на дру-
гий термін Леонід Кравчук. 
Балотувався на другий тер-
мін Віктор Ющенко. Бало-
тувався і Петро Порошенко. 
Тобто історично всі без ви-
нятку президенти або балоту-
валися на другий термін, або, 
як Янукович, хотіли. Остан-
ній також збирався, готував-
ся, але зі зрозумілих причин 
не зміг цього зробити. 
 Лише одному президен-
тові — Леонідові Кучмі — 
вдалося президентствувати 
дві каденції.
 «Посадова влада   — це 
великий наркотик, якщо ти 
її скуштував, потім важко 
відмовитись. І це стосуєть-
ся не тільки президентів, а 
й прем’єр-міністрів, депу-
татів. Я бачив, яка в декого 
з них була ломка, коли вони 
втрачали депутатський ста-
тус або високу посаду. Так 
що влада — це така солодка 
отрута, від якої важко від-
мовитись», — каже політо-
лог.
 Проте, вважає він, за-
являти про другий  термін 
— зарано. «Коли ще не за-
вершився другий рік прези-
дентства, ніхто таких заяв 
не робить. Зазвичай на ек-
ваторі своєї роботи прези-

денти визначаються: бало-
туватися чи не балотува-
тися. Тож про розгляд дру-
гої каденції, як правило, 
повідомляють тільки після 
третього року президентс-
тва, а останній період  своєї 
роботи  спрямовують для 
активної підготовки до ви-
борчої кампанії: розробля-
ють можливі шляхи, стра-
тегію до другого президент-
ства. Тож до старту —  дуже 
зарано», — вважає політо-
лог. 
 Володимир Фесенко на-
зиває дві причини мети за-
яви про другу каденцію. 
Перша полягає в тому, що 
оточення президента таким 
чином демонструє свою ло-
яльність. Адже почт будь-
якого «короля» хоче яко-
мога довше утриматися «під 
сонцем», тримаючи свій ви-
сокий статус — політичний 
чи адміністративний. А 
статус залежить від чинно-
го президента.  Тож набли-
жені люди як ніхто  заці-
кавлені у збереженні гаран-
та на посаді. Залишається 
президент — залишаться й 
вони. Це традиційна ситуа-
ція — інтерес великої кіль-
кості людей, які стали ко-
мандою президента, та їхні  
ініціативи підштовхувати 
його до спроби другої каден-
ції.
 Є й інша причина — ме-
седжі, що навмисне роз-
повсюджують опоненти 
Зеленського, щоб створи-
ти уявлення, що президент 
— не політик, він слабкий 
і уже «втомився» й ось-ось 
піде з посади. А як спросту-
вати тезу, що він піде? Ін-
шою тезою — про те, що він 
піде на другий президентсь-
кий термін. 
 Щодо обіцянки про одну 
каденцію, то про це згадає 
зовсім небагато людей, як і 
про ту, що стала гаслом: вес-
на прийде — саджати буде-
мо. Але настала ще одна вес-
на — весна без посадок... 
Проте ставлення до будь-
якої обіцянки залежить від 
ставлення до Зеленського. 

Для тих, хто підтримує пре-
зидента, це не є принципо-
вим. А той, хто проти — той 
і так проти. 

Потрібні зручні конкуренти
 Володимир Фесенко за-
значає, що виборці спокій-
но сприймуть рішення Зе-
ленського піти на другий 
термін. А ось для того, аби 
його вдруге переобрали, 
потрібні зручні конкурен-
ти.
 Водночас останні прези-
дентські рейтинги показа-
ли, що, попри певне розча-
рування, Зеленський все ще 
має високу підтримку в сус-
пільстві. І якби вибори від-
булись найближчим часом, 
він знову набрав би найбіль-
ше голосів у першому турі. 
За Зеленського готові про-
голосувати 27,4% з тих, хто 
взяв би участь у виборах і 
визначився з вибором.
 Але про шанси чинно-
го президента на наступних 
виборах говорити ще зовсім 
зарано. «Рейтинги — це як 
замірювання температури, 
вимірювання суспільних 
настроїв, оцінка популяр-
ності президента. Зауважу, 
що в усіх українських пре-
зидентів рейтинги пада-
ли, особливо в перший рік. 
Потім можуть стабілізува-
тися, підніматись, і так хви-
лями», — зазначає Володи-
мир Фесенко.
 Насправді дискусія, чи 
буде Зеленський знову ба-
лотуватися, — це політтех-
нологія. З одного боку, вона 
дозволяє тримати суспіль-
ство у стані напруженос-
ті, привчати людей до того, 
що Зеленський — імовір-
ний президент іще на п’ять 
років. З іншого — вона спо-
кушає, заохочує, переконує 
самого Зеленського йти на 
вибори знову. Та тривалість 
його каденції на посаді гла-
ви держави залежить від 
волі українців. А українців 
хвилює питання миру, еко-
номічний достаток, стабіль-
ність і, звісно, боротьба з ко-
рупцією. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Другий сезон 
«Голобородька»?
Що стоїть за розмовами про ще один термін Зеленського

■

Зеленський розігнався у другий тур?❙

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Найкращий 
президент дає 
відповідь на 
п’ять головних 
питань

■
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Українська авіація не опускає крила на-
віть всупереч карантинним обмеженням. 
Не так давно було оголошено про запуск 
нового лоукоста, і якщо це виявиться не 
лише намірами, то вітчизняну авіагалузь 
очікує підвищення конкуренції, а отже 
— ймовірність нижчих цін. 
Утім трапиться це лише після завершення 
пандемії коронавірусу. А наразі перевіз-
ники намагаються швидко заповнювати 
ніші у країни, де оголосили епідеміоло-
гічні послаблення, а влада намагається 
розвивати регіональні аеропорти. Або 
робить вигляд, що розвиває їх, намага-
ючись освоїти державні кошти. 

Виступ на біс
 Наприкінці минулого тижня свій пер-
ший рейс здійснила нова авіакомпанія, 
яку позиціонують як іще один вітчизня-
ний лоукост — BeesAirline. Компанія за-
реєструвала два перші літаки, а один з 
них уже піднявся в небо, щоправда, не 
як лоукост, а як чартерний перевізник. 
Така схема, як відомо, є менш ризико-
ваною для бізнесу і дозволяє сподівати-
ся на швидшу прибутковість. 
 Два літаки — як позиціонують дру-
гого українського бюджетного перевіз-
ника, що сьогодні здійснює рейси, — це 
«Боїнги 737-800, випущені в 2010 році 
і які раніше перебували у Польщі. Ще 
раніше їх дев’ять років експлуатувала 
МАУ.
 У перших планах «лоукостера» — 
польотна програма з Києва на єгипетсь-
кий курорт Марса-Алам, а в квітні пе-
ревізник, як він сподівається, полетить 
до Кенії для одного з вітчизняних тур-
операторів. Базуватиметься компанія в 
аеропорту «Київ» (Жуляни), причому 
в класичній лоукост-моделі він має на-
мір працювати вже з квітня 2021 року. 
Щоправда, ні напрямків польотів, ні цін 
керівництво компанії не оприлюднило. 
Це дозволяє оцінювати таку ініціативу 
і позиціонування бізнес-моделі перевіз-
ника доволі скептично. Адже сьогодні, 
з урахуванням карантинних обмежень, 
свої плани суттєво скоротили навіть ве-

ликі компанії, які, окрім іншого, відчу-
вають іще й суттєві фінансові труднощі. 
BeesAirline із його двома літаками, бе-
зумовно, буде непросто кинути виклик 
грандам авіаперевезень. Тим паче, що 
вже із перших кроків новій компанії не 
пощастило. На летовищі «Київ» плану-
вали організувати пресконференцію для 
журналістів — уперше за весь час пан-
демії, — на якій влаштувати фотозйом-
ку першого лайнера у новій лівреї. Втім 
коронавірус таки завадив цим планам: 
через спалах ковіду на летовищі у Нідер-
ландах, де, власне, й перефарбовували лі-
так, роботи довелося припинити. І у свій 
перший рейс Bees полетів у старій лівреї: 
кольорами МАУзі злегка зафарбованими 
логотипами на кілі та вінглетах. 

Хто швидше до Тбілісі?
 Тим часом інші вітчизняні компанії 
вирішили скористатися спрощеними 
правилами відвідування країни, які ого-
лосила Грузія з 1 березня 2021 року, і ак-
тивно відновлюють польотну програму 
до неї. Так, «Міжнародні авіалінії Ук-
раїни» на початку березня збільшили 
частоту польотів на відновленому мар-
шруті Київ — Тбілісі до чотирьох рейсів 
на тиждень, а з 28 березня додадуть іще 
один рейс, відтак частота польотів ста-
новитиме п’ять рейсів на тиждень. 
 Ще одна авіакомпанія — перший 
український лоукостер «Скайап» — 
іще гнучкіше поставилася до лібералі-
зації грузинських правил відвідуван-
ня і запропонувала пасажирам відразу 
дев’ять маршрутів у Грузію. Це будуть 
рейси з Києва, Львова, Одеси і Харкова 
в Тбілісі і Батумі. Також авіакомпанія 
планує відкрити рейси із Запоріжжя в 
Батумі. Як передбачається, «Скайап» 
запустить рейси з регіональних аеропор-
тів України до Грузії наприкінці квітня 
або з травня. Рейси з Києва в Тбілісі авіа-
компанія вже виконує, а з Києва в Ба-
тумі полетить із 4 квітня. Ціна квитків 
в один бік коливається від понад 1600 до 
2300 гривень без урахування багажу. 
 Як відомо, офіційний Тбілісі вимагає 
від туристів негативний тест ПРЛ, зроб-
лений не пізніше, ніж за 72 години до ви-

льоту. Уже в Грузії — на третій день пе-
ребування — туристам необхідно прой-
ти повторний ПЛР-тест на коронавірус. 
Після повернення в Україну самоізоля-
ція або ПЛР-тест потрібні, якщо МОЗ 
України на той момент внесе Грузію в 
червоний список країн. 

Рейси на «після війни»
 Сьогодні в Україні триває реалізація 
планів із відродження регіональних ле-
товищ. Спочатку, як відомо, таку ідею 
впроваджував ексміністр транспорту 
Володимир Омелян, а тепер вона — у пе-
реліку чільних пріоритетів президента 
Володимира Зеленського. Навіть біль-
ше, напрямок із розбудови регіональних 
авіахабів цьогоріч увійшов до найвідо-
мішої національної програми «Велике 
будівництво». Серед таких об’єктів — 
16 регіональних летовищ.
 Причому в першій черзі програми, 
яку почнуть втілювати вже у нинішньо-
му році, — робота в аеропортах Рівного, 
Ужгорода, Полтави, Чернівців, Криво-
го Рогу, Житомира та Вінниці. У межах, 
наприклад, Державної цільової програ-
ми розвитку аеропортів на період до 
2023 року аеропорт у Рівному планують 
модернізувати за 75 млн грн.
 Суттєво більше коштів потрібно для 
відновлення авіаційної інфраструк-
тури на сході держави. Так, на Дон-
басі, ймовірно, буде збудовано новий 
цивільний аеропорт. «Між Лугансь-
кою та Донецькою областями знаходи-
тимуть точку, і в цьому році ми почне-
мо у будь-якому випадку проєктування 
нового серйозного аеропорту саме для 
цих двох областей», — сказав Зеленсь-
кий, уточнивши, що летовище збуду-
ють для обслуговування цивільних гро-

мадян. Адже, за словами очільника де-
ржави, Маріупольський аеропорт наразі 
не можна використовувати для забезпе-
чення авіасполучення в регіоні, — «тому 
що це небезпечно».
 Аналогічна дилема очікує на уряд 
на заході держави, де Ужгородський 
 аеропорт має обмежений ресурс для ви-
користання, адже для заходу на посадку 
літак має заходити у повітряний простір 
Словаччини. А тому сьогодні розгляда-
ються два варіанти вирішення пробле-
ми: реконструкція чинного летовища 
або будівництво нового. 
 Але тут постає найгостріше питання. 
Якщо, скажімо, аеропорти у віддалених 
східному та західному регіонах, швидше 
за все, користуватимуться успіхом у па-
сажирів, то досі залишається незрозумі-
лим, як можна використовувати летови-
ща Рівного, Житомира, Полтави. Окрім, 
звичайно, чартерних рейсів до турець-
ких чи єгипетських курортів, що доз-
волять отримати прибуток деяким тури-
стичним операторам. 
 Рейси всередині України між мали-
ми летовищами не користуватимуться 
успіхом у пасажирів, а тому будуть над-
то дорогими. Польоти за кордон — звіс-
но, після пандемії — також будуть не-
цікавими для перевізників, адже непо-
далік кожного з них розташовані чинні 
летовища, куди літають регулярні рей-
си. Для Рівного це аеропорт Львів, для 
Житомира і Полтави — два столичні ле-
товища, куди можна добратися за півто-
ри-три години. 
 А отже, проблема використання ма-
лих аеропортів спричинена не стільки 
короткими смугами і старими терміна-
лами, а невисокою фінансовою спромож-
ністю наших громадян. ■

ВСУПЕРЕЧ ПАНДЕМІЇ

Посадка у Полтаві
В Україні намагаються реанімувати малі аеропорти, 
втім влада не має стратегії, як залучити на ці рейси 
перевізників

■

Злітна смуга — дрібниця, пасажиропотік — усе!
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Держава Україна не так дав-
но вирішила легалізувати граль-
ний бізнес, пояснивши це необ-
хідністю наповнення держав-
ного бюджету. І аргументува-
ла: цей бізнес, який займається 
не особливо суспільно важли-
вою працею, а навіть навпаки, 
платитиме суспільству великі 
кошти за дозвіл займатися цим 
видом діяльності. Але доволі 
швидко влада передумала і за-
раз намагається суттєво знизи-
ти розмір ліцензій. Як допуска-
ють експерти галузі, йтиметься 
про фактичне запровадження 
«чорного» оподаткування га-
лузі, яке, втім, існувало і рані-
ше: гральний бізнес платитиме 
за свою діяльність не в держав-

ну касу, а «смотрящим» від вла-
ди. Ці ж кошти можна буде ви-
користати для багатьох «потріб-
них» справ, — наприклад, для 
фінансування виборів. 
 Нещодавно керівник парла-
ментського Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної 
політики Данило Гетманцев 
заявив: «Видано перші три лі-
цензії представникам грально-
го бізнесу на суму 70 мільйонів 
гривень». Зараз сума надхо-
джень держави від цього виду 
бізнесу зросла втричі і з почат-
ку нинішнього року становить 
понад 201 млн грн. 
 За даними Держказначей-
ства, торік дохід від податків, 
сплачених компаніями-органі-
заторами державних лотерей, 
становив майже 52 млн гри-

вень, а станом на 16 березня 
нинішнього року ця сума ста-
новить уже понад 14 млн гри-
вень. Торік податки на дохід та 
на прибуток від підприємств, 
які займаються лотереями, на-
лежали до загального фонду де-
ржавного бюджету, а цьогоріч 
їх віднесли до доходів спец-
фонду. Всього ж у Державному 
бюджеті-2021 заплановано від 
плати за ліцензії за азартні іг-
ри отримати 7,4 млрд грн, які 
повністю підуть до спецфонду 
держбюджету.
 Ці гроші мали піти в тому 
числі й на соціально-економіч-
ний розвиток округів — обіцяні 
депутатами ремонти місцевих 
доріг, сільських амбулаторій та 
шкіл. Але цілком може стати-
ся, що громадяни України цих 
коштів не дорахуються. Адже, 
як відомо, у профільному комі-
теті Верховної Ради запропону-
вали підтримати у другому чи-
танні законопроєкт № 2713-д, 
який передбачає зниження ста-
вок оподаткування для органі-
заторів азартних ігор та лоте-
рей. Якщо Рада проголосує за 
нову редакцію закону №2713-д, 
від цих планів доведеться від-
мовитися — грошей не буде.
 Документ передбачає вста-

новлення ставки податку на 
дохід, тобто валовий ігровий 
дохід, отриманий від організа-
ції та проведення азартних ігор 
казино в мережі інтернет та ігор 
у покер у мережі інтернет, в роз-
мірі 10%. При цьому ставка по-
датку для букмекерів і казино 
буде знижена з 18% до 10% від 
доходу.
 Також цей законопроєкт 
пропонує вилучити необхід-
ність оподаткування виграшів 
у сумі до 50 тис. грн уже з боку 
фізичних осіб, при цьому 90% 
доходу від лотерей буде отри-
мувати приватний організатор, 
і лише 10% — держава.
 Свою точку зору ініціатори 
законопроєкту пояснюють тим, 
що, мовляв, у жодній іншій де-
ржаві немає такої високої вар-
тості ліцензії для казино, яка 
погоджена у вітчизняному за-
коні про гральний бізнес: 2 млн 
доларів за рік для Києва і 1 млн 
— для інших регіонів. Також 
погоджена раніше щорічна пла-
та за онлайн-казино у сумі 200 
тис. доларів є однією з найви-
щих у Європі, де ставка GGR 
(валовий ігровий дохід) стано-
вить 15%.
 При цьому автори законо-
проєкту стверджують: навіть 

така ставка, про яку йдеться, 
була встановлена вже тоді, коли 
ринок став на ноги. А до цього 
використовували стимулюваль-
ну ставку в 5-7%. Наприклад, у 
Болгарії ставка податку GGR до 
2013 року була 7%, і тільки піс-
ля того, як галузь розвинулась, 
ставку податку збільшили до 
15%. 
 Опоненти ж чинної вла-
ди стверджують: сам керів-
ник парламентського Коміте-
ту з питань фінансів, податко-
вої та митної політики Данило 
Гетманцев раніше був власни-
ком акцій лотерейного операто-
ра МСЛ і свого часу в інтерв’ю 
ЗМІ визнавав у себе наявність 
конфлікту інтересів у питанні 
грального бізнесу. «Мої погля-
ди на гральний бізнес сформу-
валися від імені одного з грав-
ців ринку. Власне, тому в Зе-ко-
манді я утримуюся від участі в 
роботі над законопроєктом про 
гральний бізнес. У мене зали-
шається певний конфлікт інте-
ресів, який я не приховую», — 
казав раніше політик, але потім 
від цих слів відмовився. 
 Цілком можливо, що цей 
«конфлікт» влада намагати-
меться використати у своїх ін-
тересах. ■

НАШІ ГРОШІ 

«Чорна» рулетка 
Влада планує суттєво зменшити вартість 
ліцензій для грального бізнесу. Опоненти 
стверджують про конфлікт інтересів

■
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Дострокові вибори в Вірменії
 Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Па-
шинян домовився з опозицією про дату 
проведення позачергових парламентсь-
ких виборів. Вони відбудуться 20 чер-
вня. Дострокове переобрання парламен-
ту має покласти кінець політичній кризі в 
країні та стане перевіркою того, чи вдас-
ться Пашиняну зберегти крісло прем’єр-
міністра. Політична криза в Вірменії во-
сени минулого року була спровокована 
поразкою країни у війні з Азербайджа-
ном та невигідною угодою щодо Кара-
баху. Саме за цю угоду Пашиняна багато 
критикували.

Саміт ЄС проведуть онлайн 
через коронавірус
 Саміт лідерів країн-членів Європей-
ського Союзу, який пройде 25-26 берез-
ня, перенесли в онлайн через нові спала-
хи коронавірусної інфекції на континен-
ті. На цій зустрічі глави країн ЄС повин-
ні обговорити низку гострих тем, в тому 
числі погіршення відносин з Росією і 
Туреччиною. За даними ЗМІ, минулого 
тижня провідні політики Євросоюзу по 
телефону просили Шарля Мішеля про-
вести саміт у форматі відеоконференції, 
проте в Брюсселі сподівалися на особис-
ту зустріч. 

Щеплення вакциною 
AstraZeneca відновлюють 
у низці країн ЄС 
 Європейська агенція лікарських за-
собів (EMA) заявила, що вакцина компанії 
AstraZeneca проти COVID-19 є цілком без-
печною та ефективною, а більшість країн 
уже повертаються до використання цьо-
го препарату. Франція, Німеччина, Італія, 
Португалія, Литва, Латвія, а також Кіпр 
та Болгарія відновили вакцинацію пре-
паратом. Про подібне рішення оголосила 
Іспанія, але там щеплення вакциною від 
AstraZeneca відновиться через тиждень. 
Така ж ситуація в Нідерландах. Швеція, 
Норвегія та Данія поки що утримуються 
від рішення про повернення до вищезга-
даної вакцини. Свої рішення щодо препа-
рату AstraZeneca ще не повідомили уряди 
Австрії, Ісландії, Румунії, Естонії, Словенії 
та Люксембургу, котрі 15 березня відтер-
мінували початок щеплень. Призупинення 
вакцинації цим препаратом сталося піс-
ля виявлення окремих випадків тромбо-
зу після введення, які сталися через 10-
14 діб після введення дози. 

Лавров закликав відійти 
від використання долара
 Глава міністерства закордонних 
справ Росії Сергій Лавров закликав 
відійти від використання долара. Про це 
він заявив в інтерв’ю китайським ЗМІ, 
текст якого наводиться на сайті зовніш-
ньополітичного відомства. За його сло-
вами, варто переходити до розрахунків 
у національних або альтернативних до-
ларові валютах. Крім того, він запропо-
нував піти від використання контрольо-
ваних Заходом платіжних систем. Глава 
МЗС РФ закликав зміцнювати вітчизня-
ну технологічну самостійність як Росії, 
так і Китаю. Раніше, нагадаємо, спікер 
Держдуми РФ В’ячеслав Володін пові-
домив, що Росія відходить від доларо-
вої залежності.

Європа не потребує російського 
«Супутник V»
 Єврокомісар з питань внутрішнього 
ринку Тьєррі Бретон висловив думку, що 
Євросоюз не потребує російського препа-
рату від коронавірусу «Супутник V». Про 
це повідомляє телеканал TF1. Свою заяву 
він пояснив тим, що ЄС уже схвалив чо-
тири вакцини, наявності яких досить для 
проведення кампанії по вакцинації насе-
лення. Він також зазначив, що схвалені 
Європою вакцини повинні як масово ви-
роблятися на території об’єднання, так і 
масово застосовуватися. За його слова-
ми, «у росіян проблеми з виробництвом» 
препарату «Супутник V». Єврокомісар до-
дав, що, якщо Росії буде потрібна допомо-
га в цьому питанні, Європа готова до об-
говорень у другому півріччі. При цьому 
він підкреслив, що для ЄС пріоритетни-
ми вважаються ті препарати, виробниц-
тво яких ведеться на його території.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Влада Болгарії оголоси-
ла про арешт шістьох підоз-
рюваних у роботі на російсь-
ку розвідку. Серед затриманих 
— кілька співробітників бол-
гарського міністерства оборо-
ни. Генпрокурор Іван Гешев на-
звав цей випадок «безпрецеден-
тним».
 Як повідомляє AFP, учас-
ників цієї «мережі» підозрю-
ють в передачі російській сто-
роні таємної інформації. Як 
пише болгарська агенція БТА, 
очолював мережу колишній 
високопоставлений співробіт-
ник болгарської військової роз-
відки, який «закінчив розвід-
школу в Москві». Його дружи-
на, в якої подвійне болгарське 
і російське громадянство, ви-
конувала в «мережі» роль «по-
середниці» з Москвою, заяви-
ла представниця генерально-
го прокурора Болгарії Сійка 
Мілєва на пресконференції в 
Софії. За її словами, ця жінка 
передавала конфіденційні ві-

домості про Болгарію, НАТО і 
ЄС «співробітнику російського 
посольства» й отримувала від 
нього гроші, якими розплачу-
валася з агентами. «Замовни-
ків» також цікавили питання, 
пов’язані з політикою НАТО 
щодо Росії, Білорусі та Украї-
ни. Задокументовано розмови 
цієї жінки з резидентом, а та-
кож її візити в російське по-
сольство, пише болгарське ви-
дання News.bg. У ході брифін-
гу Сійка Мілєва називала цю 
людину «резидентом». За сло-
вами пані Мілєвої, в країні 
«вперше виявлена подібна ме-
режа». 
 Генпрокурор Іван Гешев 
назвав цю справу «безпре-
цедентною в сучасній історії 
Болгарії»: «іншого подібного 
випадку не було з 1944 року». 
«Вона має величезне значення 
для нашої національної без-
пеки, а також для безпеки на-
ших партнерів по Євросоюзу й 
НАТО», — заявив глава генп-
рокуратури. Він уточнив, що 
троє з шістьох затриманих — 

співробітники Мін оборони. 
«Інтерфакс» уточнює, що 
йдеться про співробітників 
болгарської військової роз-
відки. Один із затриманих — 
колишній військовий аташе, 
який зараз займається питан-
нями секретної інформації в 
парламенті.
 П’ятеро затриманих за-
лишаються під вартою, одно-
го відпустили — за «співпра-
цю зі слідством». Криміналь-
ний кодекс передбачає за таке 
шпигунство покарання у виг-
ляді позбавлення волі на тер-
мін від 10 до 20 років або довіч-
не ув’язнення, уточнює News.
bg. Представниця прокуро-
ра пані Мілєва сказала, що до 
злочинців буде застосована вся 
суворість закону, оскільки без-
пека країни має першочергове 
значення.
 У свою чергу посольство РФ 
в Болгарії заявило, що вважає 
повідомлення про російську 
причетність «до розвідуваль-
ної діяльності проти інтересів 
Болгарії» спробою «демонізу-

вати» Москву.
 AFP підкреслює, що, не-
зважаючи на тісні економічні 
зв’язки, що існують між Бол-
гарією і Росією, кілька шпи-
гунських скандалів, що від-
булися з жовтня 2019 року, 
«охолодили двосторонні відно-
сини». За цей час п’ятеро росій-
ських дипломатів і технічний 
асистент посольства РФ були 
вислані з Болгарії.
 Прем’єр-міністр Болгарії 
Бойко Борисов закликав Росію 
перестати шпигувати за його 
країною. Він сказав про це 20 
березня, після того, як за день 
до цього в Болгарії викрили 
групу шпигунів, які передава-
ли військові таємниці до Росії. 
«Ще раз може виникнути не-
обхідність оголосити російсь-
ких дипломатів небажаними. 
Зважаючи на вчорашню опера-
цію, я знову звертаюся до їхніх 
керівників із проханням припи-
нити шпигунство в Болгарії», 
— сказав Борисов. «Дружба 
дружбою, але наше євроатлан-
тичне партнерство є немину-
чим фактором», — додав він. 
Болгарія має тісні культурні, 
історичні й економічні зв’язки 
з Росією, головним енергетич-
ним партнером країни.
 20 березня США і Велика 
Британія заявили, що підтри-
мують Болгарію у протисто-
янні «зловмисній» російській 
діяльності.■

СКАНДАЛ

Очі й вуха Кремля
У Болгарії затримано підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Коронавірус приніс мешканцям плане-
ти рік страху, тривог, самотності та замкне-
ності, а також хвороб і смерті, але щорічний 
звіт про щастя в усьому світі свідчить про 
те, що пандемія не зруйнувала дух людей. 
Укладачі «Звіту про щастя у світі» (World 
Happiness Report ) за 2020 рік виявили, що 
хоча емоції змінювались із початком пан-
демії, вони не мали визначального впливу 
на довгострокове задоволення життям. «Ми 
виявили, що люди споглядали на події з дов-
готермінової перспективи і виявили вели-
ку стійкість у минулому році», — повідомив 
агенції «Франс Пресс» з Нью-Йорка еконо-
міст Колумбійського університету Джеффрі 
Сакс, один із співавторів доповіді.
 «Звіт про щастя у світі» публікується 
щороку, починаючи з 2011 року. Його готу-
ють фахівці з усього світу під егідою Аген-
ції ООН зі сталого розвитку. До цьогорічно-
го звіту потрапили 149 країн, а базується 
дослідження на основі валового внутріш-
нього продукту на людину, підтримки де-
ржавою громадянина, особистих свобод, 
рівня корупції в країні, тривалості здоро-
вого життя та думок жителів. Опитування 
вимагає від респондентів вказати за шка-
лою від 1 до 10, яку соціальну підтримку 
вони відчують, якщо щось піде не так, їх 
свободу робити власний життєвий вибір, 
відчуття того, наскільки корумпованим є 
їхнє суспільство і наскільки вони щедрі.
 Якщо вірити звіту, то найщасливішими 
людьми на нашій планеті є фіни, вони аж 
сяють від щастя, бо четвертий рік поспіль 
Фінляндія посідає першу сходинку рей-
тингу. Українці щастя не випромінюють, 
бо Україна посідає 110-ту сходинку серед 
149 країн світу. До першої десятки «Індек-
су щастя» увійшли дев’ять європейських 
країн та Нова Зеландія. Отож за Фінлян-
дією йдуть Данія, Швейцарія, Ісландія, Ні-
дерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, 
Нова Зеландія та Австрія. Велика Британія 
сповзла з 13-го на 17-те місце. Цілком пе-
редбачувано, в першу двадцятку потра-
пили США, Канада і Австралія, а також 
Ізраїль.
 Як передає «Франс Пресс», у самій 
Фінляндії, багато мешканців якої вважа-
ють себе не дуже балакучими і, як прави-
ло, не дуже життєрадісними, висновки ав-
торів доповіді викликали подив. При цьому 
успіх Фінляндії може пояснюватися тим, 
що ця країна має чудові служби соціальної 
підтримки, тут низька злочинність, а рі-
вень довіри до влади — високий. У мину-
лому Фінляндія відрізнялася високим рів-
нем алкоголізму і числом самогубств — це 

пояснювалося довгими і темними зимами. 
Але впродовж останніх десяти років їх рі-
вень вдалося знизити більш ніж на полови-
ну завдяки державній програмі зміцнення 
здоров’я жителів.
 За словами укладачів рейтингу, в Фін-
ляндії особливо високе почуття взаємної 
довіри, яке дозволило зберегти життя і до-
статок під час пандемії. Ця скандинавська 
країна з населенням у 5,5 млн набагато кра-
ще за інші держави Європи перенесла пан-
демію, там було зареєстровано лише трохи 
більше 70 тис. заражень і 805 смертей від 
коронавірусу.
 Із країн колишнього СРСР найкращі 
результати в Литви та Естоніії — вони на 
38-му і 40-му місцях, відповідно, а також 
в Узбекистану (42) і Казахстау (45), Латвія 
виявилася вже за межами першої півсотні 
— вона на 51-му місці. Далі в списку Мол-
дова (65), Киргизстан (67) і Білорусь (75), 
яка змогла на одну сходинку обійти Росію 
— в рейтингу вона виявилася на 76-му міс-

ці (падіння на 10 сходинок у порівнянні з 
минулорічним рейтингом). У першу сотню 
потрапили також Таджикистан, Вірменія, 
Азербайджан і Туркменістан. Грузія ви-
явилася на 108-му місці, на дві сходинки 
вище України. Але для нас, українців, є і 
позитив, бо в цьогорічному рейтингу наша 
країна піднялася на 13 сходинок у порів-
нянні з минулорічним. І це тенденція, бо в 
попередньому рейтингу Україна також під-
нялася на 10 сходинок — до 123-го місця.
 У всьому світі «Індекс щастя» впав iз 48 
процентних пунктів у 2019 році до 40 в ми-
нулому. За методикою укладання рейтин-
гу, 100% — повне щастя, 0% — повне не-
щастя. При цьому в 22 країнах народ став 
жити краще і веселіше. Зокрема, рівень 
щастя помітно підріс у багатьох азійських 
країнах, наприклад, Китай піднявся з 94-
го відразу на 84-те місце.
 Найнещаснішим у рейтингу названий 
Афганістан, перед яким ідуть Лесото, Бот-
свана, Руанда і Зімбабве. ■

САМОПОЧУТТЯ

Чому ж ми такі нещасні!?
Україна посіла 110-те місце в цьогорічному рейтингу 
найщасливіших країн світу

■

Для щастя так мало треба...❙
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Переселенці... Так безлико стали називатись 
майже пів мільйона українців із Холмщини, 
Лемківщини, Підляшшя, які за свавільним 
рішенням комуністичних правителів УРСР та 
Польщі були примусово виселені переваж-
но у степові райони півдня та сходу України. 
А ще більше 150 тисяч внаслідок злочинної 
операції «Вісла» були вивезені з рідних країв і 
розпорошені на західних та північних землях 
Польщі. Наслідком цього жахливого злочину 
було безповоротне знищення прадавньої за-
хідної етнічної гілки українства з її унікальною 
матеріальною та духовною культурою. 
І вже нікого не цікавило, звідки ці згорьовані, 
розгублені люди, які у них стражденні долі. 
Та поза очі, а часто і відверто називали їх 
«поляками, бандерами чи западніками», на-
сміхались з їхньої мови. Хоча мова корінного 
населення Холмщини та Підляшшя належить 
до найстаріших українських діалектів. Саме 
ці землі входили до Галицько-Волинського 
князівства, потужного державного утворення, 
яке проіснувало майже півтори сотні років. А 
успішним його володарем, князем Данилом 
Галицьким, були збудовані нові міста, зокре-
ма, Львів, Холм, в якому постали величні хра-
ми та палаци. 

Утискали й переслідували
 Етнічні українці Холмщини і Підляшшя 
упродовж віків утискувались і пересліду-
вались за мову, віру, зазнавали численних 
людських жертв, духовних і матеріаль-
них втрат. Так, у Першу світову війну під 
час відступу російські війська палили ук-
раїнські села, змушуючи людей покидати 
свої обійстя . Тоді 300 тисяч українців були 
переселені в Російську імперію. Від голоду, 
холоду та інфекційних хвороб загинуло 90 
тисяч біженців. Холмщина втратила 33% 
свого населення, а на покинутих землях 
їх чекали спалені садиби, зарослі чагарни-
ками поля, які мусили метр за метром роз-
копувати лопатами. Наслідком депортації 
1915 року стало і розпорошення членів ро-
дини, втрата зв’язку між рідними. Тільки 
через 35 років знайшов у Харкові мій дід 
свою рідну сестру Софію. 
 Із початком Другої світової війни жит-
тя українців у Польщі стало зовсім нестер-
пним. Удень у села вдирались німці, гра-
бували населення, обкладали непомірни-
ми податками, влаштовували облави на 
молодь для вивезення в Німеччину. Та 
справжній жах починався вночі. Озброєні 
польські банди чинили проти українців 
нещадний терор. Із настанням сутінок ук-
раїнські родини ховались у стайнях, на го-
рищах, у льохах, скиртах соломи. Та то був 
ненадійний захисток. «Ми знищимо ук-
раїнців у селах, і вони стануть наші»,— так 
говорили поляки. І знищували... Резуль-
татом геноциду українського населення 
було знищення понад півсотні сіл із тися-
чами ні в чому не винних людей. Протягом 
1943-44рр на Холмщині від рук польсь-
ких карателів загинуло 14 моїх близьких 
родичів. 
 Радянські військові не захистили ук-
раїнців від безчинства польських бандитів 
, а лише наполягали на їх переїзді до СРСР. 
Не маючи надії на покращення свого стано-
вища, українські родини в 1944 р. змушені 
були покинути свої оселі, майно, могили 
рідних. Звісно, далеко за неповним перелі-
ком тільки наша родина залишила в Поль-
щі: 22 га орної землі, житлові будинки пло-
щею 198 кв.м і 234 кв.м, комори 134 кв.м, 
господарчі приміщення 315 кв.м, стайні 
135 кв.м, стодоли 650 кв.м. Тих, хто не по-
годжувався на переїзд, вивозили примусо-
во. Майно, худобу вантажили на військові 
машини. Була люта зима. Не вистачало за-
лізничного транспорту, тисячі змучених, 
розгублених людей на залізничних стан-
ціях тижнями чекали вагонів, страждаю-
чи від холоду, хвороб. Їхали кілька тижнів 
у «телячих» вагонах. Особливо потерпала 
родина маминого брата Володимира з не-
мовлям. 
 Крім того, вагони з майном пересе-
ленців не охоронялись, тому часто става-
ли легкою здобиччю злодіїв. Так, на стан-
ції Кам’яний Міст злодійський напад був 
вчинений на їхній вагон. Важкі випробу-
вання чекали на переселених у степи в селі 
з промовистою назвою Степківка (нині Ми-
колаївська обл.). Там нелегко обживались 
викинуті з родинних гнізд українці з Хол-

мщини: Бігунці, Морокішки, Романюки, 
Свистуни, Козаки, Лоні та інші. Вдалося 
встановити список із 31 особи.  
 Наша велика родина отримала стару 
хату під солом’яною стріхою, де жив кон-
тужений інвалід війни. Звичайно, годува-
ли і його. Родичам, родині Бігунців, дали 
хату розкуркулених, в яку невдовзі повер-
нувся господар. Тож вони змушені були 
наймати житло, кілька разів змінюючи 
місце проживання, поки далеко за селом, 
у степу, не отримали ділянку землі для 
будівництва житла.

Працювали за «палички» трудоднів
 Нелегко було переселенцям, які спо-
конвічно господарювали на власній землі, 
почати нове життя в атмосфері сталінсь-
кого терору, злиднів колгоспного села 50-
х. Переселенським родинам зразу ж було 
запропоновано вступити в колгосп, про 
обіцяну можливість ведення власного гос-
подарства не згадували. А чому дали змогу 
забрати з Польщі худобу, зрозуміли після 
переїзду: її примусово забрали в колгосп. 
Незвична до колгоспного догляду, худо-
ба незабаром пропала. Місцеві комуністи, 
пам’ятаючи практику розкуркулення 30-
х, отримали нову поживу. Адже тоді біль-
шість середняцьких господарств було си-
ломіць забрано до колгоспу, а їх господарів 
заслано до Сибіру. 
 Переселенські родини важко працюва-
ли в колгоспі за «палички» трудоднів, були 
залякані, не знали законів. Тому їх підло 
обдурювали. За важку працю восени отри-
мали по 300 грамів ячменю і пшениці на 
трудодень. Вже пізніше, оформлюючись 
на пенсію, мама не знайшла там жодних 

документів, що підтверджували її працю 
в колгоспі, хоча часто згадувала, як важ-
ко було копати в чорноземі глибокі ями під 
виноград. 
 Місцеві чиновники часто приходили 
вночі, стукали у двері, лякали арештом, 
судом, погрожували відправити до «білих 
ведмедів». Таким чином вони примушува-
ли підписуватись на облігації, сплачувати 
податки. Депортовані ж не знали, що на 5 
років звільнялись від цього. Не вся пересе-
ленська молодь, особливо більш старшо-
го віку, змогла продовжити освіту, адже 
все треба було починати з «нуля». Тож для 
більшості переселених вона обмежилась 
знаннями, отриманими в Польщі.
 Переселені родини були під наглядом 
агентів КДБ як неблагонадійні. Члени на-
шої родини, як і більшість холмщаків, за 
моїми спостереженнями, мають непокір-
ну вдачу, почуття власної гідності. В ро-
дині згадували такий випадок. На неділь-
не богослужіння до церкви, напевно, з ме-
тою нагляду, завітали парторг колгоспу та 
сільський голова. Стали посеред храму, 
не знявши шапок. Мій дядько Володимир 
підійшов до них, зірвав шапки і кинув до-
долу. Присутні заніміли, чекали найгіршо-
го, та минулося. 
 Прибулих вразила жахлива повоєнна 
бідність, голодні, виснажені вдови з мали-
ми дітьми. Віддавна Степківка мала сум-
ну долю. Село дуже постраждало від голо-
ду 32-33рр., коли вимирали цілі родини, 
щодня ховали по 40 загиблих. Із 300 при-
званих на фронт степківців полягло 175, в 
деяких родинах — усі чоловіки. Тож усю 
важку працю виконували жінки і підліт-
ки. Коровами орали лани, вручну засівали. 
Переселені допомагали сусідам привезени-
ми з Польщі харчами, а для багатьох дітей 
у Степківці вони стали хрещеними батька-
ми. Місцеві селяни ж допомагали присто-

совуватись до нових умов. Із вдячністю пе-
реповідали мої рідні, як пізно вночі хтось 
постукав у вікно і попередив, що на партій-
них зборах вирішили відібрати у переселе-
них кілька вуликів.
 Не всі депортовані змогли прижитися 
на нових землях. Нестатки, незвичні при-
родні умови, туга за рідними лісистими 
краями спонукала їх на переїзд ближче до 
батьківщини, плекаючи надію згодом по-
вернутись на землю своїх предків. Поки-
дати місця поселення категорично забо-
ронялось (наказ НКВС УРСР від 5 жовт-

ня 1945 р. за №00172). В доповідній запис-
ці начальника управління НКВС Сумської 
обл. про це сказано категорично: «Агентур-
но-осведомительной сети дано задание ус-
танавливать лиц, ведущих агитацию за са-
мовольный переезд переселившихся семей 
обратно в Польшу или другие районы об-
ласти. Кроме того, приняты меры к розыс-
ку и возвращению на прежнее место жи-
тельства 98 семейств, самовольно пере-
ехавших из районов»).

Рушили на захід
 Та все ж частина наших родичів, поки-
нувши все майно, впрягли у саморобний ві-
зок корову і рушили на захід. Йшли кіль-
ка тижнів, поки дістались Івано-Франків-
щини. Важким був шлях на Волинь із Бі-
ляївського району Одеської області ще для 
одних наших близьких родичів із села Сит-
но (Польща). Кілька днів тримала міліція 
на дорозі серед степу і переселенські роди-
ни з холмського села Седнів, які на возах 
покидали чужину. Мій дідусь Іван за кіль-
ка кілометрів носив їжу і воду землякам. 
Ніякі погрози і залякування не похитну-
ли їх рішення, і седнівці продовжили свій 
шлях. Чесні, щедрі, працьовиті, пересе-
ленці заслужили повагу степківців. Звик-
ши сумлінно працювати на власній землі, 
холмщаки стали передовиками і на колго-
спних нивах. 
 Туга за втраченою Вітчизною ніколи не 
покидала вигнанців. «А в нас удома...» — 
часто з сумом зауважувала моя мама Ольга 
Морокішко, переселенка з Холмщини, зга-
дуючи якісь події, звичаї чи святкування. 
Пам’ятала, якими солодкими були череш-
ні в їхньому садку, смачною вода із джере-
ла на лузі, як п’янко пахли липи, посад-
жені ще прадідом. Розповідала мама і як 
раділа поверненню з вирію лелеки, якому 
вилікувала поранене крило. 

 Пекучим болем проникнуті рядки лис-
та, який я отримала від Олесі Кос — пере-
селенки з села Тисова, Перемишлянсько-
го повіту. «Як нас примусово переселяли, 
люди плакали, не хотіли їхати. Весь час 
на нас нападали польські і руські війська. 
Робили облави і поляки, знущались над 
людьми. Це був 1945 рік... як нас вигнали 
голих, босих, а наші хати і господарство усе 
спалили, худоба згоріла. У нас були воли, 
коні, корови і усе згоріло. Ми остались на 
зиму без усього. А у нас було п’ятеро дітей. 
Везли нас цілий місяць у відкритих ваго-
нах із Перемишля до Дрогобича, дощі на 
нас падали, у холоді і голоді. Бо не дали ні-
чого взяти, картопля на полі залишилась 
не викопана. Документів не дали на хату, а 
дали нам у Дублянах польську хату і каза-
ли платити 7 тисяч, а де було узяти ці гро-
ші, як ми не мали ні худоби, ні поля. Бі-
дували, всі діти по службам ходили. Мій 
тато завербувався у Миколаївську область. 
Приїхав вербовщик і завербував нас, об-
дурив нас, що там є хати, а тут не було де 
жити. Ми приїхали і жили по квартирах до 
осені. Потім жили у недобудованих пересе-
ленських хатах, спали на підлозі. Так над 
нами іздівались, це була і совєцька пропа-
ганда, аби заселити нашими людьми степи 
України, де немає води і засуха часто. І там 
донині живемо, весь час робили на фермах. 
За що нас поляки обернули на жебраків? 
Та не тільки поляки. Яке було знущання 
над людьми, різали, вбивали, палили. Я 
писала кругом, щоби нам вернули хати і 
поле — усе наше хозяйство» (орфографія 
авторки листа збережена). 
 Минають роки, відходять у вічність 
ті, чиї долі опинились у жорнах історії, а 
з ними і безцінні скарби їхніх спогадів, бо 
десятиліттями тема жахливої трагедії ук-
раїнського населення Холмщини замовчу-
валась.
 Усе менше залишається людей, які 
пам’ятають ті події, роз’їхались їхні на-
щадки. А на сільському цвинтарі, під про-
низливими степовими вітрами знайшли 
вічний спочинок холмщаки, лемки — 
вигнанці зі своїх прабатьківських земель, 
що не ополячились, стали на захист своєї 
мови, віри, батьківських звичаїв.
 2 березня 2021 року у Верховній Раді 
депутати з різних фракцій зареєстрували 
змістовний законопроєкт № 5188, який 
визнає депортацію українців комуністич-
ною владою в 1944—1951 роках незакон-
ним та злочинним актом та в разі його при-
йняття передбачає низку заходів, спрямо-
ваних на вшанування пам’яті постражда-
лих мирних жителів, певне відшкодування 
переселеним та їхнім нащадкам мораль-
них та матеріальних втрат. А ми мусимо 
відкрито говорити про болісні сторінки іс-
торії нашого народу, збирати й аналізува-
ти свідчення цих трагічних подій. ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Нескорені депортаціями
Переселені за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі 
родини були під наглядом агентів КДБ як неблагонадійні

■

Рядки правди.
Фото надане авторкою.

❙
❙

На сільському цвинтарі, під пронизливими степовими вітрами знайшли 
вічний спочинок холмщаки, лемки — вигнанці зі своїх прабатьківських 
земель, що не ополячились, стали на захист своєї мови, віри, 
батьківських звичаїв.
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Унікальний та цікавий природний 
заповідник
 Відповідно до законодавства, природ-
ний заповідник — це територія з найсу-
ворiшим режимом охорони природи. Ос-
новні функції таких установ — збережен-
ня дикої природи з мінімальним втру-
чанням людини та проведення наукових 
досліджень.
 Усього в Україні нараховується 19 
природних заповідників, з яких 4 — охо-
роняють природу Полісся.
 Древлянський є унікальним серед 
них, оскільки його територія досить ак-
тивно використовувалась у минулому. 
І тільки сильне радіаційне забруднення 
зробило подальше господарювання не-
можливим та дало природі гарний шанс 
на відновлення.
 На відміну від національних парків, 
у природних заповідниках заборонені не 
тільки рубки, а й масовий туризм — доз-
воляються лише екологічні екскурсії по 
чітко визначених екостежках. Проте, як 
це часто трапляється в Україні, буква за-
кону та реальність сильно відрізняють-
ся.
 Так, до утвореного заповідника почат-
ково були включені й автомобільні доро-
ги, і цілі села, в яких проживає не менше 
сотні людей, — території, на яких немож-
ливо і навіть безглуздо повністю заборо-
няти господарювання.
 Але на папері це все була повністю ви-
селена територія. Для часткового виправ-
лення ситуації рішеннями місцевої вла-
ди межі заповідника одразу були скори-
говані, зі збереженням його площі.
 Основна цінність заповідника — ти-
сячі гектарів, нерубаних iз моменту Чор-
нобильської аварії лісів, в яких можна 
відслідковувати природні процеси не гір-
ше, а іноді й краще, ніж у ЧЗВ. Бо тут, на 
відміну від Чорнобиля, не проводились 
комерційні рубки. Тому в Древлянсько-
му проживають і рись, і вовк, і лось — за-
галом тут зафіксовано 516 видів фауни та 
973 види флори.
 Також тут не відбулось суцільного вси-
хання та зникнення лісу внаслідок поши-
рення шкідників та хвороб, чим завжди 
лякають природоохоронців лісники. Що 
вкотре підтверджує тезу про можливість 
природи до самовідновлення та саморегу-
ляції.
 Станом на 2020 рік самосели зали-
шились тільки в деяких селах, розташо-
ваних уздовж основної траси з Базару до 
Народичів. В усіх «лісових» селах остан-
ні місцеві мешканці померли кілька років 
тому. Проте очікувати побачити у селах 
Малі Міньки чи Малі Кліщі законсерво-
вані з 1986 року споруди не варто — всі 
вони розграбовані мародерами. Винесе-
но шифер, цеглу, метал — все, що можна 
продати.
 Не завадили цьому навіть два пости 
поліції, які, в теорії, контролюють в’їзд у 
відселену частину зони і повз які проїха-
ти вантажівки мародерів не могли.
 Серед лісу, на перехресті доріг, які ве-
дуть на Базар i Звіздаль, розташований 
пам’ятний знак жертвам Базарської тра-
гедії. Саме в цих краях червоні окупан-
ти у 1921 році розстріляли 359 полоне-

них вояків армії УНР — учасників Дру-
гого зимового походу в складі Волинської 
групи.
 Іншою цікавинкою заповідника є річ-
ка Уж. Це типова поліська річка з лісис-
тими берегами та скельними виходами. 
На жаль, в радянські часи вона вся була 
понівечена ГЕСам, а в останні роки ще й 
сильно обміліла. Але це не знищило пов-
ністю її краси — гранітні виходи біля села 
Розсохівське, які місцеві мешканці нази-
вають просто «Камні», можуть вразити 
навіть досвідчених туристів. 
 Але найбільшою цінністю заповідни-
ка є люди. Які, отримуючи від держави 
мізерні зарплати і працюючи в надзви-
чайно небезпечних, iз радіаційної точки 
зору, умовах, охороняють природу, за-
хищаючи заповідник від браконьєрів і 
«чорних лісорубів», i проводять наукові 
дослідження. 
 Майже в кожному закинутому селі 
заповідник має свій «опорний пункт» — 
збережену сільську хату, в яких чергують 
позмінно інспектори, бо бажаючих неза-
конно полювати на забороненій території 
вдосталь. 

 При цьому з виділеної державою тех-
ніки в заповідника є лише один (!) купле-
ний у 2019 році «Дастер» та офіційно спи-
сана наскрізь іржава «Нива». І тому пат-
рулювання доводиться здійснювати та-
кож на особистому транспорті.

Пожежні та фінансові проблеми 
заповідника
 Спокійне життя Древлянського за-
повідника завершилось у 2020 році, коли 
його територію охопили пожежі. Надзви-
чайна суха погода та сильний вітер разом 
із традиційною звичкою випалювати тра-
ву призвели до виникнення та швидкого 
поширення пожежі.
 Незважаючи на всі зусилля, повніс-
тю зупинити її не вдалось — по нетипово 
сухій, як на весну, заплаві річки Уж по-
жежа перейшла далі, в межі Чорнобиль-
ської зони відчуження.
 Вигоріло понад 6 тисяч гектарів тери-
торії заповідника, у тому числі радіоак-
тивно найбруднiші ділянки.
 Шкоду людям ніхто не рахував — 
хоча, безперечно, під час гасіння всі по-
жежники та лісівники отримали свою 
частку радіації.
 За даними супутникового моніторин-
гу можна легко відстежити динаміку по-
жежі. З моменту її виникнення до момен-
ту переходу пожежі на територію ЧЗВ ми-
нула майже доба. Можливо, якби на гасін-
ня пожежі в Древлянському заповіднику 
були відразу кинуті всі можливі сили, в 
тому числі й iз Чорнобиля, то масштабної 
пожежі в ЧЗВ, яку потім гасили всією Ук-

раїною, можна було б уникнути.
 Проте, як це майже завжди буває у нас, 

витрачати кошти та ресурси на гасіння по-
жежі «у сусідів» ніхто без вказівки «зго-
ри» не збирається. На щастя, природа ніби 
компенсувала відсутність снігу та страш-
ну посуху минулого року — і в 2020-му був 
найбільший за останні десятиліття «вро-
жай» сосни, а цьогорічна зима потішила 
всіх снігом. Тому за ліси у Древлянсько-
му заповіднику можна не хвилюватись — 

щільність природного поновлення сосни 
та берези більш ніж достатня, аби на місці 
згарищ соснових монокультур виріс здоро-
вий природний ліс.
 Проте ризик виникнення пожеж у 
майбутньому нікуди не зник.
 Із коштів резервного фонду — 43 
млн грн, які були виділені Кабінетом 
Міністрів на ліквідацію наслідків пожеж 
на Житомирщині, заповідник не отри-
мав жодної копійки. Тодішнє керівниц-
тво Мінекоенерго, якому був підпоряд-
кований заповідник, мало чітку госпо-
дарську спрямованість, тому розподілило 
виділені кошти винятково на лісгоспи. Не 
отримав заповідник і бю джетних коштів 
за іншими програмами — минулого року 
всі кошти за програмою «Здійснення при-
родоохоронних заходів» у рамках бороть-
би з COVID-19 пішли на... зарплату шах-
тарям.
 На жаль, цього року також не варто 
очікувати бюджетних коштів — Мінфін 
знову обрізав до мінімуму фінансування 
природоохоронних заходів та не захотів 
виділити жодної гривні навіть на про-
типожежні заходи безпосередньо в ЧЗВ, 
пропонуючи охороняти Чорнобильську 
зону від пожеж за рахунок коштів, які 
чорнобильські лісівники будуть заробля-
ти на рубках лісу!
 І все ж, незважаючи на відсутність під-
тримки з боку держави, працівники за-
повідника активно готуються до нового 
протипожежного сезону — створюють мі-
нералізовані смуги, чистять дороги від за-
валів для оперативного проїзду техніки, 

перегороджують канали для відновлення 
боліт. Де своїми силами, де допомагає На-
родицька ОТГ чи її держспецлісгосп.
 Проте, враховуючи рівень радіацій-
ного забруднення, тут є місця, де роби-
ти «вручну» протипожежні смуги вкрай 
небезпечно для здоров’я. Необхідне за-
лучення спецтехніки. Наприклад, БАТ-
2 (бульдозер на артилерійському тягачі), 
яких немає в околицях Народичів. Але 
які є, наприклад, на балансі чорнобильсь-
ких лісівників, і низки військових частин 
на тій же Житомирщині чи Київщині. 

Замість висновків
 Якоюсь мірою це все несправедливо — 
в Чорнобильській зоні відчуження пра-
цюють роками великі міжнародні про-
єкти, ведеться радіаційний моніторинг, 
лісових пожежникiв навчають за кордо-
ном, передають форму, засоби зв’язку та 
спецтехніку.
 Про Зону знімають фільми, пишуть 
у ЗМІ. А про Древлянський заповідник, 
здається, забули і держава, і суспільство, 
хоча рівень радіації тут подекуди навіть 
більший, ніж у Чорнобилі! Хочеться ві-
рити, що ситуація колись зміниться і 
можновладці все-таки знайдуть кошти 
на вирішення проблем заповідника. Бо, 
враховуючи зміни клімату, ризики ви-
никнення повторних пожеж є значними. 
І краще вкласти десятки мільйонів гри-
вень в їх попередження зараз, аніж потім 
отримати чергові тисячі гектарiв випа-
лених радіоактивних лісів за 120 км від 
Києва. ■

 P.S. : І хоча працівники заповідника 
просили нас про це не писати, але ситуа-
ція склалась така, що навіть мінімальна 
допомога вкрай необхідна — інструмен-
тами (бензопили та мотокоси для розчис-
тки протипожежних смуг), паливно-мас-
тильними матеріалами, раціями, проти-
пожежними ранцями та спецодягом для 
лісових пожеж.
 Тим, хто бажає допомогти, радимо 
звертатись безпосередньо до адміністра-
ції заповідника, за адресою: смт Народи-
чі, вул. Корбута, 36, або писати на елект-
ронну скриньку drevlyansky@ukr.net. 
 А туристам варто зачекати декілька 
років — наразі триває робота над реор-
ганізацією у біосферний заповідник шля-
хом розширення. Це дозволить офіцій-
но відвідувати цю територію і прокласти 
мережу водних, пішохідних та історико-
культурних маршрутів.

Є ПРОБЛЕМА

Чим живе Древлянський заповідник, 
де подекуди рівень радіації вищий, ніж у Чорнобилі

■

Древлянський природний заповідник — природоохоронна територія в межах 
Народицького району Житомирської області.

❙
❙

Богдан КУЧЕНКО,
еколог МБО «Екологія-Право-Людина», спецiально для УП. Життя

Коли у публічному просторі згадують про Чорнобильську катастрофу та її наслідки, 
зазвичай обмежуються ситуацією у Чорнобильській зоні відчуження.
«Горить ліс у Чорнобилі, Київ під загрозою», «В Чорнобилі будують радіоактивний 
могильник», «У Чорнобильському заповіднику відновилась природа і з’явились вов-
ки» — типові заголовки ЗМІ та соціальних мереж.
Проте радіоактивне забруднення поширилось значно далі за межі ЧЗВ, і під відсе-
лення потрапили також десятки населених пунктів у Житомирській області.
Звісно, забрудненими виявились не тільки населені пункти та прилеглі поля, а й 
ліси, які стали непридатними до ведення лісового господарства.
А коли зупиняється господарська діяльність людини — природа починає відновлю-
ватись. Тому в грудні 2009 року (за понад 6 років до створення біосферного заповід-
ника у Чорнобилі) в межах Народицького району, на виселених територіях зони бе-
зумовного відселення, було створено Древлянський природний заповідник.
З його працівниками нам вдалося поспілкуватись наприкінці січня.

Якоюсь мірою це все несправедливо — в Чорнобильській 
зоні відчуження працюють роками великі міжнародні проєкти, 
ведеться радіаційний моніторинг, лісових пожежникiв навчають за 
кордоном, передають форму, засоби зв’язку та спецтехніку. А про 
Древлянський заповідник, здається, забули і держава, і суспільство.
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 ■ Розкажіть, що це за проєкт 
та «з чим його їдять»?
 — Kyiv review — це сенсор-
на фотовиставка, яка у форматі 
об’ємного сприйняття показує 
людей та українську дійсність 
у понад 200 світлинах, роли-
ках та відео. У ній я спробував 
передати суперечливе: мир та 
приховану війну, багатство та 
бідність, терміновість та стан 
«підвішеності». Що важливо, 
ця виставка руйнує стереотипи, 
в яких Україна — країна без іс-
торії та визначних пам’яток, бо 
фото чітко доводять: це надзви-
чайно багата країна і їй є що по-
казати світові.
 ■ Як уперше виникла ідея 
сенсорного вернісажу?
 — Коли я приїхав сюди два 
роки тому — я знав Україну як 
країну-ноунейм, відому через 
дивну, застережливу інформа-
цію. Адже до 2014-го за кордо-
ном про вас було мало відомо — 
тільки після Революції гідності 
світ дізнався про сильну, вольо-
ву державу, що змогла поверну-
ти собі демократію, — Україну. 
Ви справді «проявили» себе.
 Тому схотів переконатись, 
як країна, що вийшла з колиш-
нього СРСР, зараз росте та роз-
вивається. А моя виставка спря-
мована на те, щоб показати й до-
вести світу, яка велика робо-
та українцями була зроблена і 
якою Україна є зараз.
 ■ Що ви знали про Україну до 
2014-го та на початку російсько-
української війни?
 — Ваша історія, менталь-
ність і дух — усе це відчуваєть-
ся буквально «в повітрі». Ми 
в Італії також маємо подібний 
дух, адже люди схожі у бага-
тьох країнах, а в наших — особ-
ливо. Спитаєте, що змінилось 
у вашій країні з 2014 року? У 
якихось сферах — усе відразу, у 
якихось — нічого. Проте про дії 
своєї влади треба судити за кри-
терієм того, чи роблять вона за-
раз усе, що могла б. 
 Бо соромно буде не тоді, коли 
ви не станете найбагатшим чи 
найвідомішим — адже у світі 
завжди є хтось заможніший чи 
популярніший. Соромно буде, 
якщо ви не зробите всього мож-
ливого для своєї країни.
 ■ Коли та де працюватиме 
виставка?
 — Насправді експозиція була 
запланована на листопад 2020 
року, але все зупинилося через 
карантин. Зараз плануємо її від-
новлення — 26 березня почнемо 
з Мілана, а потім поїдемо з туром 
по Україні: у квітні — Харків, у 
травні — Київ, червень в Одесі та 
липень у Львові. Потім знову по-
вернемось у Мілан та поширюва-
тимемо проєкт далі у Європі. 

 Всі анонси й останні но-
вини будуть на моїй сторін-
ці (https://www.facebook.com/
enzo.dellacqua.9) та сторінці 
проєкту у фейсбуці: Kyiv Review 
— Touching the ukrainian soul 
(https://www.facebook.com/Kyi
vReviewMultimediaExhibition/) 
 ■ У чому найкраще про-
глядається індивідуальність 
виставки, її особливість?
 — Річ у тім, що проєкт роз-
повідатиме про актуальне та 
важливе — про життя людей. 
Тому ніколи не застаріє, адже 
загальні поняття, емоції та цін-
ності — поза часом. Життя є 
життям. 
 Ще однією метою експози-
ції є навчити людей цінувати 
своє: вміти бачити хороше і по-
гане у власнїй країні, мало того 
— сприймати все це як дві ло-
гічні сторони будь-якого яви-
ща чи особистості. Кожен iз нас 
має добре й лихе: тож відвіду-
вачі мають побачити себе у цих 
фото таких різних українців. 
 Нещодавно я був на Дон-
басі, і юнак-боєць, якого фото-
графував, процитував Джона 
Кеннеді: «Не питай, що краї-
на може зробити для тебе, спи-
тай, що ти можеш зробити для 
своєї країни». Багато в чому 
моя виставка і про це також.
 ■ Чому, як гадаєте, люди ма-
ють зацікавитись? Що у вистав-
ці має спровокувати глядачів 
на емоції, «торкнути»?
 — У фотовиставці Kyiv 
review ми показуємо всю Ук-
раїну зараз, iз її змінами піс-
ля 2014-го: фронт і тил, люди 
й реалії. Саме те, чого ви не по-
мічаєте, адже звиклися, давно 
живете тут або зайняті іншими 
справами. 
 Цим проєктом ми закликає-
мо переусвідомити Україну та 
побачити (і, звісно, зрозумі-
ти) її по-новому, очима інозем-
ця: тут є і фото матері з Дон-

басу, сина якої забрала війна, 
і веселі знімки мирного жит-
тя. Виставку варто не сприй-
мати розумом, а відчувати сер-
цем. Її мета — показати сучасні 
реалії України, привернути до 
неї увагу іноземців, а головне 
— зацікавити самих українців 
поглянути на свою країну збо-
ку.
 ■ Які плани у вас щодо 
виставки далі? 
 — Навесні ми плануємо тур-
не по кількох містах України із 
залученням ЗМІ, а згодом пове-
земо виставку до Західної Євро-
пи. Мета вернісажу — привер-
нути увагу пересічних грома-
дян з інших країн до України, 
щоб показати: ви такі ж самі, як 
і вони. Тож плануємо створити 
певний зв’язок через мистец-
тво.
 Війна, що зараз триває, — це 
серйозний чинник, але Україна 
не агресор, вона тільки нама-
гається захистити себе, втри-
мати стіни у своєму домі. 
 ■ Що думаєте про ситуацію в 
Україні загалом?
 — Якщо дивитись ізсередини 
на наші суспільства — ми дуже 
схожі: економіка Італії у своєму 
розвитку пройшла такий самий 
шлях, мала схожі труднощі. 
Але, щоб щось змінити, варто 
не руйнувати старе, аби побуду-
вати те саме. Насправді інколи 
достатньо просто вдосконалити 
механізми, які раніше непогано 
працювали, щоб вони запрацю-
вали краще. 
 Не треба з кожною владою 
все починати з нуля. Ви ж, 
коли купаєте дитину, потім не 
вихлюпуєте її разом iз водою? 
Так і тут: забирайте «дитину» 
— робочі процеси, традиції, ре-
форми — вдосконалюйте та бу-
дуйте на їх основі кращі.
 ■ Що порадите молодим лю-
дям, які зараз шукають себе та 
своє місце в житті? 

 — По-перше, не засмучуй-
тесь, коли світ працює не так, 
як ви думали — на жаль, це 
трапляється часто. Намагайте-
ся рухатись маленькими крока-
ми до своєї мети і вчіться на по-
милках, які робите в дорозі.
 Не забувайте насолоджува-
тися процесом свого зростання 
і, головне, ніколи не припиняй-
те вчитись! Адже навіть Мікел-
анджело не став собою за один 
день. Робіть максимум iз того, 
що можете, і пам’ятайте, що у 
вас свій власний шлях.
 ■ А коли юні українці мірку-
ють, емігрувати їм чи залиши-
тись, — що думаєте про це?
 — Шукати своє місце у світі 
— це нормально. Але навіть за 
кордоном не забувайте нести по-

зитивний бренд місця, де ви на-
родились, — України. Адже ко-
жен українець — носій іміджу 
України в очах іноземців. Не со-
ромтеся свого минулого, адже 
воно сформувало вас і вашу мен-
тальність.
 Наприклад, німці у минуло-
му збудували концтабір Ауш-
віц, але зараз вони не опуска-
ють голову, а визнають прови-
ну, вчаться на помилках та ру-
хаються далі. Вони кажуть: 
«Зараз  ми інші». 
 Тож будьте «іншими» по-
українськи — пам’ятайте свою 
історію, вчіться на помилках, 
шануйте традиції, цінуйте своє 
минуле. 
 І запрошую всіх на виставку 
Kyiv review! ■

ВЕРНІСАЖ

Незвичайні пригоди італійця в Україні
Якими побачив нас та наше життя 
всесвітньо відомий фотограф

■

Марія ШИЙКО

Чи цікавились ви коли-небудь, що про нас думають за кордоном? 
Який імідж Україна має у світі, і що взагалі про нас знають?
Щоб з’ясувати ці питання, ми поговорили з відомим італійським 
фотографом, який приїхав у Київ працювати над проєктом міжна-
родної фотовиставки про Україну.
Знайомимо вас з Енцо Альдо Леопольдо Делль’Аква (Enzo 
Dell’Acqua) — неперевершеним майстром світлин, який за свою 
участь у світових виставках сучасного мистецтва Armory Artweeks 
New York та Basel Art отримав визнання та міжнародні нагороди. 
А зараз готує дворічну роботу-фотовиставку про Україну — Kyiv 
review.
Про те, як виглядає Україна збоку, як українців бачать за кордоном 
та в чому родзинка саме цієї виставки — у нашому інтерв’ю.

 Мати і син.❙

Італiєць на нашiй вiйнi.❙

В об’єктивi — Україна.❙

Зона, дзеркало, вiдображення, пес...
Фото Enzo Dell’Acqua.

❙
❙
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Мирослава КРУК

Холод сушить не менше, 
ніж спека 
 Коли надворі прохолод-
но, ми намагаємось одягати-
ся тепліше. Однак обличчя за-
лишається відкрите «всім віт-
рам», і наша шкіра потерпає від 
низьких температур, від різких 
коливань атмосферного тиску, 
від раптового дощу... Тож пот-
ребує особливого захисту, адже 
холод сушить шкіру не менше, 
ніж спекотне літнє повітря. 
 «Після зими, коли шкіра пе-
ребувала у так званій сплячці, 
всі процеси в клітинах уповіль-
нюються, — пояснює столич-
ний лікар-косметолог Інна 
Кравченко. — Життя кліти-
ни коротке, тому маємо подба-
ти про відновлення шкіри, до-
помогти їй у протистоянні з не-
годою. Якщо влітку сальні за-
лози працюють справно, відтак 
на шкірі утворюється природ-
на захисна плівка, яка запобі-
гає втраті вологи, то в холодну 
погоду цей процес припиняєть-
ся, обличчя не отримує захисту 
і потрібних корисних речовин. 
Через це й виникає відчуття су-
хості й жару. Тож мусимо само-
тужки створити собі захисний 
бар’єр: зволожувати шкіру, ви-
користовувати жирніші засоби 
й вдаватися до живлення і маса-
жу обличчя.
 Тож, виходячи з дому, под-
байте про захист шкіри, вико-
ристовуючи спеціальні захис-
ні засоби. Головне правило — 
накладати засіб за 30 хвилин 
до виходу, інакше вода, що міс-
титься в будь-якому кремі, в хо-
лодну погоду погано впливати-
ме на шкіру».
 У холодну пору косметолог 
радить додавати до традицій-
них засобів догляду спеціальні 
креми від негоди. Вони захис-
тять від перепадів температури 
й вологості повітря, поновлять 
захисні властивості шкіри, під-
тримають її функції.

Чай з лимоном, 
салат із морської капусти...
 У холодні періоди року ми 
часто стикаємося також із про-
блемою судинних «зірочок» на 
обличчі. Це також — наслідок 
негоди. Щоб попередити утво-
рення цих прикрих «візерун-
ків», розпочинайте зміцнення 
судин. Робіть це з допомогою 
фітнесу і масажу, який дуже ко-
рисний не лише для тіла, а й для 
обличчя. Аби контакт обличчя з 
низькою температурою не став 
стресом для шкіри, зміцнюйте 
судини зсередини. Лікарі реко-
мендують препарати на основі 
водоростей, фрукти й овочі, що 
містять вітамін С. Наприклад, 
включіть до щоденного раціону 
салати з морської капусти, зеле-
ний чай з лимоном, гарячий жу-
равлиний напій. Вживання ас-
корутину допоможе позбутися 
неприємностей із розширеними 
судинами або судинками, які 
лопнули. Однак пам’ятайте, що 
приймати ліки слід лише після 
консультації з лікарем.
 Добрими помічниками у 
боротьбі за красиву шкіру ста-
нуть вітамінні комплекси, 
свіжі фрукти, соки. Наш стіл 
нині повинен бути, як апте-
ка. Брак вітаміну Д (він вини-
кає через недостатню кількість 
сонця) спробуйте надолужи-
ти рибою, яйцями та вершко-
вим маслом. Дефіцит вітамі-
ну А можна поновити печін-
кою тріски, нестачу вітаміну Е 
— висівковим хлібом та крупа-
ми. І майте на увазі — сідати на 
дієти навесні не варто. Від об-
межень у харчуванні більше 
шкоди, ніж користі.

 «Незамінними натуральни-
ми речовинами для цієї пори 
є мед і оливкова олія, — додає 
Інна Кравченко. — Їх можна 
не лише вживати з продуктами 
харчування, а й сміливо накла-
дати на обличчя як разом, так 
і окремо. Оливкова олія усуває 
навіть найсильніше лущення 
шкіри, проти якого безсилі всі 
дорогі засоби».

Компрес з ромашки 
і трохи олії
 Обмінні й відновлюваль-
ні процеси в шкірі в холод-
ний період уповільнюються. 
Допомогти шкірі звільнити-
ся від мертвих ороговілих клі-
тин і повернути яскравий колір 
зможе пілінг. Наприклад, на ос-
нові грейпфрута. Фрукти, що 
містять вітамін С та кислоти 

(грейпфрут, лимон), відлущу-
ють ороговілі клітини та спри-
яють росту нових. 
 — Виходячи надвір, при-
крийте обличчя на декілька се-
кунд руками, щоб шкіра трохи 
адаптувалася до холодної темпе-
ратури, — радить косметолог. — 
Але не затуляйте обличчя шар-
фом: він може натерти шкіру, а 
також затримувати вологу, яка 
виділяється під час дихання, а 
це недобре для шкіри. 
 Якщо після тривалого пе-
ребування на повітрі в холодну 
погоду шкіра обличчя стягнута, 
суха і навіть починає лущитися, 
зробіть удома гарячий компрес 
або припарки. Фахівець радить 
змочити рушник чи серветку га-
рячою водою із содою або відва-
ром ромашки та м’яти, відтис-
нути і накладати на обличчя на 

2-3 хвилини. Після цього бажа-
но зробити маску з яєчного жов-
тка, змішаного з 1 чайною лож-
кою вітаміну А (концентрату), 
рициновою олією та додатково 
будь-якою олією (кукурудзя-
ною, оливковою, рафінованою 
соняшниковою). Усі складни-
ки мають бути в рівних пропор-
ціях. Через 15-20 хвилин змий-
те маску теплою водою, обпо-
лосніть холодною і накладіть 
живильний крем.
 У холодний, вологий, вітря-
ний день корисно, перебуваю-
чи на свіжому повітрі, періо-
дично масувати ніс та щоки: 
злегка пощипуйте, натискай-
те вглиб до шкіри. Або зробіть 
таку вправу: вдихніть повітря, 
затримайте видих, напружте-
ся, доки не виникне відчуття, 
що кров приплинула до облич-
чя. ■

АКТУАЛЬНО

Пощипайте себе за ніс та щоки! 
Підживити та захистити шкіру обличчя навесні допоможуть маски, 
масажі й правильно підібрані продукти харчування

■ РЕЦЕПТИ

 Маски — як подарунок
 Освіжити шкіру обличчя, зробити 
її світлішою допоможе сирна маска. 
Візьміть 2 ст. ложки свіжого кисломо-
лочного сиру, розітріть із сирим жов-
тком і кількома краплями перекису 
водню. Маса має бути без грудок і не 
дуже густою. Накладіть її на обличчя 
та шию. За 10-15 хвилин змийте мас-
ку холодною водою.
 Підлікувати шкіру після зими, на-
ситити її вітамінами й освіжити колір 
можна з допомогою маски зі шпина-
ту. Дрібно наріжте листя цієї росли-
ни і зваріть у несолоній воді або мо-
лоці. Потім викладіть на марлю й охо-
лодіть. Після цього накладіть маску 
на обличчя й залиште на 20 хвилин. 
Змийте теплою водою.

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 У холодну погоду шкіра обличчя і 
так потерпає від низьких температур, 
тож умивання кубиками льоду краще 
відкласти до літа. Умивайтеся теплою 
водою, а після ополіскуйте облич-
чя відваром хвоща, липи, шавлії, які 
пом’якшують і заспокоюють шкіру.

■

■

Масаж обличчя можна зробити і самостійно. Ця процедура поліпшить 
кровообіг і живлення шкіри.
Фото з сайта ivona.bigmir.net.

❙
❙
❙

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Мати гарну, свіжу, молоду 
шкіру — природне бажання лю-
дини. Як цього досягти? Адже 
не тільки правильний зовнішній 
догляд багато важить для того, 
аби шкіра сяяла здоров’ям. Дуже 
важливо ще й «живити» її зсере-
дини. Київська лікарка-дієтолог 
Оксана Скиталінська радить ор-
ганізувати правильну детокси-
кацію організму. Для цього в ра-
ціоні має бути більше харчових 
волокон. 
 Де ці волокна шукати? В ово-
чевих пюре, м’якоті фруктів, 
овочево-фруктових салатах, за-
піканках із додаванням вівся-
них та, особливо, пшеничних 
висівок. 
 Пані Оксана радить додавати 
до вівсяної каші пів чашки різ-
номанітних ягід (можна замо-
рожених). Наприклад, малини, 
смородини, порізаних слив. А та-
кож чайну ложку тонко мелених 
пшеничних висівок, чайну лож-
ку меленого насіння льону і пів 
чайної ложки меду. Така каша, 
за словами дієтолога, як губка, 
всмоктуватиме токсичні речо-
вини, що утворюються у кишеч-

нику, в результаті чого зменшу-
ватиметься навантаження на пе-
чінку, яка повинна знешкодити 
ці токсини. 
 Лікар нагадує про те, що важ-
ливо випивати хоча б 5 склянок 
чистої води, 1 склянку зеленого 
чаю та 1 склянку імбирного чаю 
на день — це дуже корисно для 
здоров’я шкіри. 
 За словами фахівця, через 28 
днів вживання такої детокс-каші 
ви будете задоволені власним ві-
дображенням у дзеркалі — шкі-
ра стане м’якшою, гладкішою та 
свіжою, як наливне яблучко.
 Другим кроком до свіжої 
шкіри, за словами Оксани Ски-
талінської, є нормалізація мікро-
флори кишечнику. Тут важливо 
дотримуватися кількох правил:
 1. Уникайте продуктів, які 
важко перетравлюються (сма-
женого-копченого-«хімічного»-
занадто солоного та солодкого), 
одноманітного харчування.
 2. Регулярно вживайте кис-
ломолочні продукти, і не прос-
то кефір, а кефір із лактулозою, 
ацидофілін, симбівіт або сим-
білакт, наріне.
 3. Додавайте до них курку-
му на кінчику ножа — вона має 

протизапальні властивості: пос-
тупово зникатимуть почервонін-
ня, мікрозапалення.
 «Спробуйте кожен сніданок 
доповнювати декількома ложка-
ми одного з цих кисломолочних 
напоїв, а також вживати склян-
ку напою безпосередньо перед 
сном, — наголошує пані Оксана. 
— Регулярне «підживлення» ки-
шечнику корисною мікрофлорою 
покращить перетравлювання їжі 
та зміцнить кишковий імунітет, 
у результаті чого хвороботвор-
них бактерій стане менше, від-
повідно, стінки кишечнику ста-
нуть менш проникними для різ-
них вірусів та бактерій».
 Важливий крок для здорової 

шкіри — покращення стану пе-
чінки та жовчного міхура. Для 
цього, за словами Оксани Ски-
талінської, треба:
 * Виключити з меню алко-
голь та смажені страви. 
 * Їжу вживати невеликими 
порціями, щоб процес вироблен-
ня та виділення жовчі відбувався 
м’яко. 
 * Включати до раціону про-
дукти, що мають холеретичні 
властивості, тобто стимулюють 
утворення та виділення жов-

чі — салати з оливковою олією 
та лимонним соком, яйця, зва-
рені нам’яко, чай з вершками (за 
умови, що у вас немає каменів у 
жовчному міхурі).
 Якщо не маєте протипока-
зань (скажімо, каміння у жовч-
ному міхурі), то для заправки 
салатів готуйте смачну, корисну 
та низькокалорійну суміш: змі-
шайте 1 столову ложку нерафіно-
ваної оливкової олії Extra virgin 
(ідеально, якщо вона має вира-
жений зелений колір та гіркува-
тий смак — це ознака олії висо-
кої якості), чайну ложку лимон-
ного соку, столову ложку нежир-
ного кефіру, дрібку солі та чверть 
чайної ложки порошку курку-
ми.

 

Така заправка, переконана лі-
кар, краща від будь-якого «слі-
пого зондування», поліпшує ут-
ворення та якість жовчі (а жовч 
сприяє кращому засвоєнню ко-
рисних жирів). А куркума має 
виражені протизапальні власти-
вості. 
 Особливо корисно вживати 
салати з такою заправкою тим, 
хто має сірий, жовтуватий, зем-
листий колір шкіри. 
 «А у кого немає, то також 
вживайте, бо наше тіло — як ви-
шукане авто, — зауважує лікар-
дієтолог. — Будете годувати хо-
рошим пальним — буде служити 
довго і приємно. А заливатимете 
якимось дизелем-майонезом, то 
потім не нарікайте!» ■

ВАЖЛИВО!

...І куркума — на кінчику ножа 
Прості правила детоксу: харчові волокна, 
чиста вода та імбирний чай

■

Правильне харчування — запорука здоров’я і краси.
Фото з сайта ukr.media.

❙
❙
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Вагітність — це завжди прекрас-
ний, яскравий і щасливий етап 
життя жінки. Це дев’ять міся-
ців, коли ти чекаєш на диво, яке 
живе з тобою поруч або ж, точ-
ніше, у тобі. Це нові відчуття, які 
неможливо порівняти ні з чим на 
світі. Друга вагітність полтавки 
Юлії Кривошеєвої протікала лег-
ко та без ускладнень, аж допоки 
не втрутився COVID-19. Жінка 
на собі пережила всі підступи й 
жахіття хвороби і тепер вважає 
5 березня своїм другим днем на-
родження. Проте навіть сьогод-
ні, на третій хвилі пандемії, ба-
гато людей не вірять у хворобу, 
ігнорують рекомендації медиків 
і називають вірус «коронапсихо-
зом». Але він існує. Тільки, муту-
вавши, став іще агресивнішим, 
підступнішим і «молодшим». 
Історія про те, як медики рятува-
ли полтавку Юлію Кривошеєву, 
яка інфікувалась COVID-19 на 
восьмому місяці вагітності, зво-
рушила багатьох людей на Пол-
тавщині.

«Інтуїтивно зрозуміла: треба 
їхати до лікарні просто зараз. 
Вночі»
 Всю нашу розмову з Юлією 
супроводжували слова вдяч-
ності. Жінка постійно дякува-
ла Богу, лікарям, медичному 
персоналу та всьому світу. 
 — Зараз я хочу обійняти 
кожну людину, цілу Полтаву, 
всю Україну, весь світ, — каже 
Юлія. — Для мене ті дві доби 
стали справжнім випробуван-
ням. Я дякую неймовірній ко-
манді лікарів-рятівників із зо-
лотими руками Полтавського 
міського клінічного пологово-
го будинку, яка в ту ніч витя-
гала з «того світу» мене та мою 
донечку. Дякую рідним, дру-
зям, знайомим і незнайомим 
людям, які весь час підтриму-
вали мене: одні допомагали ма-
теріально, інші здавали кров, 
а хтось у хвилини мого розпа-
чу підбадьорював морально, а 
пізніше, коли все було позаду, 
— просто смаколиком. Я дя-
кую Богу за дихання, за те, що 
можу зараз говорити з вами. Це 
чудо, що ми обоє залишилися 
живі. Подяка за життя — це 
більше, ніж просто слова...
 Історія захворювання Юлії 
на COVID відбулася несподіва-
но, як це зазвичай і буває. Та 
і кожен, хто перехворів, точно 
так само скаже: це трапилося 
зненацька. 
 Йшов 33-й тиждень вагіт-
ності, Юля почувалася добре, 
показники аналізів були в нор-
мі. Тож ніщо не віщувало біди. 
За кілька днів жінка — іме-
нинниця. Тож свій день наро-
дження вона із сім’єю плану-
вала відсвяткувати поїздкою 
до Харкова. Але за день до по-
дорожі Юля несподівано зане-
дужала.
 — Почалось зi звичайної 
слабкості. Спочатку просто не 
вистачало сили, а потім рапто-
во з’явилося відчуття, що тебе 
пропустили через м’ясорубку 
й проїхалися котком водночас. 
Кожен підйом iз ліжка був, як 
сходження на Говерлу. Коли 
йшла з кімнати на кухню, аби 

випити чергову порцію ліків, 
я збирала всі сили, щоб подо-
лати цей маршрут. Здавалося, 
ніби руки і ноги відмовлялися 
тебе слухатися. Проте темпе-
ратура піднялась несуттєво — 
до 37-37,4. Це стало поштов-
хом для того, щоб зробити ек-
спрес-тест. Результат був нега-
тивний. Я дотримувалася всіх 
рекомендацій лікаря: пила ві-
таміни для вагітних та бага-
то рідини. Час ішов, але пок-
ращень не було. Я відчувала 
аромат кави, квітів, не втрача-
ла здатність відчувати і смак. 
Тобто головні симптоми, при-
таманні при COVID, були від-
сутніми, тому я навіть не мог-
ла передбачити, що підступ-
ний вірус уже розповзається 
по тілу й отруює мене і мою ди-
тину. А потім ще й температу-

ра почала повзти вгору й сяга-
ла вже 39 градусів. Після пара-
цетамолу вона падала на кіль-
ка поділок, та за кілька годин 
знову піднімалася й уже не зби-
валася нічим. Коли термометр 
зупинився на позначці 39,5, у 
мене почалася панічна атака, 
але потім я швидко себе взяла 
в руки і зрозуміла, що необхід-
но відправлятися до лікарні. 
Просто зараз. Вночі. Саме цей 
інтуїтивний вчинок і врятував 
донечку, яка вже була у важко-
му стані. 

«За все життя я стільки не 
молився, як тоді під вікнами 
пологового»
 У Полтавському міському 
клінічному пологовому будин-
ку Юлі терміново зробили УЗД 
і ПЛР-тест, який уже був по-
зитивним, та повідомили про 
необхідність екстреного кеса-
ревого розтину. Жінка тільки 
й встигла зателефонувати чо-
ловікові та сказати, що її вже 

везуть в операційну. Стан Юлії 
стрімко погіршувався, і тіль-
ки Бог знав, що чекає попере-
ду, чи вийдуть вони звідти жи-
вими.
 Батьки не можуть згадувати 
ту страшну добу без сліз. Юля 
— єдина дитина в їхній родині, 
а чоловік Олександр від хвилю-
вань мало не посивів. 
 — За все своє життя я стіль-
ки не молився, як тоді, стоячи 
під вікнами пологового відді-
лення, — із хвилюванням зга-
дує батько породіллі — Юрій 
Кривошеєв. — Дома ж на Юлю 
чекає старша донечка — деся-
тирічна Марійка, якій так по-
трібна мама. 
 Дівчинка народилася з ва-
гою 2400 грамів. Оскільки по-
логи були передчасними, а ре-
зультати ПЛР-тесту підтверди-

ли наявність коронавірусної ін-
фекції в організмі дитини, що 
передалася від мами, немовля 
перевезли у відділення інтен-
сивної терапії новонародже-
них. Завідуюча відділенням 
Галина Дмитрівна Басалик, лі-
кар-неонатолог, має багаторіч-
ний досвід виходжування гли-
боко недоношених дітей. Тож 
Меланія (таке ім’я дали ново-
народженій батьки) — у надій-
них руках. А ось із мамою все 
було набагато гірше. Вона втра-
тила фактори згортання, і кров 
лилася без зупинки.
 Коли Юля прийшла до 
тями, перше, що побачила, 
— це очі одного зi своїх рятів-
ників — лікаря-анестезіолога 
Сергія Симітка. 
 — Все дуже погано! — ска-
зав він та одягнув на жінку 
маску.
 Більше породілля не 
пам’ятає нічого. 
 Як виявилося, Сергій Симіт-
ко всю ніч разом з акушером-

гінекологом Сергієм Цьохлою 
чергували біля ліжка хворої, 
не залишаючи без нагляду її ні 
на хвилину.

«Впевнена, що мій порятунок 
— не випадковість, маю ще 
місію на землі»
 — У моєму порятунку була 
задіяна велика команда медич-
ного персоналу Полтавсько-
го міського пологового будин-
ку. Лікарі, медичні сестрич-
ки... Я їх впізнаю вже за ковід-
ними костюмами, проте не 
знаю їхніх імен. Один з героїв-
хірургів сказав, що мій випа-
док був одним із найскладні-
ших. Як пояснили мені потім, 
коронавірус дав ускладнення 
на печінку, з якою в мене жод-
них проблем ніколи не було. 
Спочатку вона отруювала ор-
ганізм і вбивала в ньому все 
живе, а потім знищила фібри-
ноген — це такий безбарвний 
білок, що відповідає за згор-
тання крові. Кровотеча у мене 
просто не зупинялась: ставлять 
катетер у руку, а з маленько-
го отвору кров ллється фонта-
ном. Необхідні були донори... 
Це вже пізніше я дізналася, що 
саме Сергій Симітко — лікар-
анестезіолог — став першим, 
хто здав для мене кров. Потім 
їх було багато. Деякі донори 
навіть не називалися, а потім 
я побачила їх прізвища у спис-
ку... Після переливання крові 
моєї власної залишилося тіль-
ки 30 відсотків, вся інша — до-
норська. І тоді трапилося диво: 
на наступний день симптома-

тика коронавірусної хвороби 
взагалі зникла. Лікарі зібрали 
консиліум і дійшли до виснов-
ку, що це трапилось під впли-
вом донорської крові. Я впев-
нена, що мій порятунок — це 
не випадковість, (лікарі не да-
вали ніяких прогнозів) — маю 
ще місію на землі.
 Нині обидві пацієнтки — і 
мама, і дитина — ще в лікарні, 
їхній стан поступово нормалі-
зовується, проте перебувати-
муть у медзакладі ще трива-
лий час, аж допоки маленька 
не набере відповідної ваги. На 
жаль, лактацію Юлії довелося 
припинити, адже через ту кіль-
кість ліків, що зараз приймає, 
грудне годування принесе біль-
ше шкоди, ніж користі.
 Сама ж Юлія невтомно дя-
кує лікарям, медичному персо-
налу, родичам та близьким по 
крові та радить усім не нехтува-
ти засобами безпеки, не ходити 
без масок, не легковажити. 
 — Це невивчена хвороба, 
дуже виснажливе та довге лі-
кування. Окрім цього, ми ще 
не розуміємо, які можуть бути 
наслідки. Після того, що до-
велось пережити, у мене ще й 
досі шок: люди надто несерйоз-
но ставляться до такого страш-
ного вірусу, не розуміючи ри-
зиків для організму. Концер-
ти, розваги, відпочинки в Бу-
ковелі чи за кордоном... Це 
все, від чого необхідно відмо-
витися, принаймні зараз. За-
ради власної безпеки, — заува-
жує Юлія. І додає: — Бережіть 
себе. ■

ПОРЯТУНОК 

«Це чудо, що ми обоє живі»
За життя полтавки Юлії Кривошеєвої, яка захворіла на коронавірус на восьмому місяці вагітності, 
та її маленької донечки боролася ціла команда лікарів

■

«Після переливання крові моєї власної залишилося 
тільки 30 відсотків, вся інша — донорська. І тоді 
трапилося диво: на наступний день симптоматика 
коронавірусної хвороби взагалі зникла».

Вагітність Юлії проходила без ускладнень. ❙

У подружжя ще є старша донька — десятирічна Марійка. 
Фото з особистого архіву Юлії Кривошеєвої. 

❙
❙
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Михайло НАЄНКО, літературознавець, 
лауреат Шевченківської премії

Цей образ («тайна-невтайна») нашій 
літературі добре відомий: молодого 
парубка Чіпку Варениченка протягом 
певного часу терзала таємниця про не-
відому йому дівчину Галю. Вона («по-
льова царівна») впала йому в око під 
час зустрічі на житньому лану і зникла, 
як привид. З величезними труднощами 
Чіпка таки дізнався, що Галя була його 
судженою...
Загадка взаємин Григора і Ніли відома 
тільки їм самим. У цю таємницю навряд 
чи слід заглиблюватися всім, кому зама-
неться, але можна поговорити про обох 
як знакових українських митців своєї 
епохи. І зафіксувати спогади їхніх сучас-
ників. Один із них — я; не дуже близький 
у стосунках, але все-таки сучасник.

З її очей неприховано котяться 
сльозинки...
 Цього року Григір переступив би свій 
дев’яностий поріг. Ніла, як годиться, мо-
лодша за нього на десяток років, але обоє 
вони — з одного покоління. Покоління 
шістдесятників. 
 Про Григора мені найбільше запа-
м’яталася мить, коли він стояв неподалік 
виходу з Київської філармонії, притиснув-
ши до серця отакенний букет квітів. Ми з 
дружиною виходили тоді з колонного залу 
філармонії і здогадувались: квіти Григір 
тримав для народної артистки України 
Ніли Крюкової. Бо ж вона щойно була на 
філармонійній сцені і незрівнянно прочи-
тала там уривок iз роману Олеся Гончара 
«Тронка» («Гуси, гуси, нате вам на гніз-
до!») та його — лідера серед шістдесятни-
ків-новелістів — новелу «Кізонька». 
 Ніла більше зосталася в пам’ятку, 
коли разом із численним загоном пись-
менників та артистів ми 1989 року пере-
бували в рейсі «Від серця Європи до сер-
ця України». Пливли кораблем «Маршал 
Тимошенко» від Праги до Києва, вла-
штовуючи в різних містах літературно-
мистецькі зустрічі, присвячені 175-й річ-
ниці від дня народження Тараса Шевчен-
ка. Я (з виробничих причин) приєднався 
до тієї мандрівки лише в Черкасах, і ось 
уже десь після Канева (пливучи до Киє-
ва) натрапляю на усамітнену біля якоїсь 
каюти Нілу. 
 За бортом хлюпочеться Дніпро, а з її 
очей неприховано котяться дрібні сльо-
зинки. Чому? Розпитувати не став: осо-
бисте життя в кожного складається по-
своєму, і кожен завжди залишається з 
ним сам на сам. Я присів біля Ніли і за-
пропонував: «У мене є «грудинка» (так 
Анатолій Шевченко називав плоскеньку 
фляжку, яка легко містилася в нагрудній 
кишені поруч із гаманцем чи блокнотом), 
і давайте вип’ємо з неї на брудершафт. Я 
трохи старший за вас, і тому маю право 
на таку пропозицію». Вона усміхнула-
ся, і ми по черзі зробили по одному ков-
тку з тієї, наповненої запахущим конья-
ком, фляжки. Відтоді наші нечасті взає-
мини стали ніби дружнішими і — зі звер-
танням одне до одного тільки на «ти».

Театр «Слово»
 Принагідне знайомство з Григором і 
Нілою відбувалося, проте, значно рані-
ше, ніж згадані події, і відноситься воно 
до пікових років шістдесятництва. 
 Надворі була, либонь, осінь 1965 
року, і ми з однокімнатником студентсь-
кого гуртожитку Київського університе-
ту Анатолієм Григоренком (майбутній ві-
домий журналіст і поет) прийшли на кін-
цеву зупинку 38-го автобуса, який плуга-
нився майже через усе місто в напрямку 
тодішньої Сільськогосподарської вистав-
ки. Приходимо, отже, до Софіївської пло-
щі, котра з Богданом на коні, а там стоїть 
відомий нам iз літературних вечірок поет 
Петро Засенко. А з ним — невідомий, iз 
чорнющою шевелюрою чоловік. Видно 
було, що він трохи старший за нас, а Пет-
ро відрекомендував його нам як рівного: 
«Григір, брат Григорія Тютюнника».
 Останнього ми тоді вже добре знали як 
автора популярного роману «Вир», що від-
значений Шевченківською премією, але, 
на жаль, посмертно. Уточнили, що Григір 
живе десь тут поруч, біля Андріївського 
узвозу, а нам, мовляв, пора в далекобій-
ний 38-й автобус. 

 З тих пір ми часто бачили Григора на 
літературних вечорах у СПУ, але най-
частіше, коли там демонстрував свої літе-
ратурні композиції Літературний театр 
при Спілці письменників України «Сло-
во». Дебютували в ньому тоді такі відомі в 
майбутньому народні артистки, як Лари-
са Хоролець, туди «підтягнулася» з Пол-
тавського театру імені Гоголя Ніла Крю-
кова, ще кілька молодих акторів. Григір, 
звичайно, придивлявся до всіх, хто читав 
поезію і прозу з винятковою оригінальніс-
тю, але найчастіше зупиняв він погляд на 
читаннях Ніли Крюкової, яка виконува-
ла його новелу «Кізонька».
 Театр «Слово» не лише виступав у сто-
личних залах, а й гастролював на різних 
імпрезах по всій Україні. Під час однієї з 
таких імпрез на моїй Черкащині побував 
і я. І доля завела мене в товариство трьох 
найбільших реготух тієї поїздки — Ніли 
Крюкової, поетеси Ганни Чубач і співач-
ки Діани Петриненко.
 Я, під час переїздів «від села до села» 
шевченківською Звенигородщиною, щось 
розповідав дівчатам про той край, бо ж 
знаю його з дитинства, а вони додавали 
щось про свої раніші гастролі в цих краях, 
і так відбулося наше майже тісне зближен-
ня. Воно підтримувалося (кажу з сумом) до 
їхніх останніх днів. Із Нілою ми уточнили, 
що нам дуже близька ще й Полтавщина, бо 
ж її село Попівка і Онуфріївський район ме-
жують iз Полтавською областю, а для мене 
Полтавщина — майже друга батьківщина. 
Адже в Лубенському технікумі я здобував 
середню освіту і спізнався з багатьма людь-
ми та районами Полтавщини.

 Коли зайшлося про освіту, то згадаю 
такий факт. Якогось там року Нілина най-
ближча родичка має завтра захищати лі-
тературно-журналістську дипломну робо-
ту в Київському університеті. А другий ре-
цензент тієї роботи кудись зник. Негайно 
потрібна заміна. І Ніла з родичкою роз-
шукали мене тоді в далекому спальному 
районі Києва, і проблема з рецензентом 
була вирішена. Написалися, натворили-
ся й нареготалися, бо без усміху, що пе-
реростав у регіт, Ніла не могла вестися за 
будь-якої ситуації. 
 Як я казав, вона читала, зокрема, з 
різних сцен новелу Григора «Кізонька». 
Але не тільки її. Пригадую, що зі сцени 
більшого залу СПУ вона якогось там року 
весь вечір читала тільки твори Григора. 
Для її репертуару це був золотий фонд. 
Бо в ньому поєднувалася дуже колоритна 
словесна тканина кожного твору, а там — 
ледь прихована іронія чи й зовсім не при-
хований гумор. Для її артистичного амп-
луа це була не просто знахідка, а попадан-
ня в десятку.

З кореня Василя Стефаника й Григорія 
Косинки 
 Григір Тютюнник влився в прозо-
ве шістдесятництво, коли там уже добре 
«прописалися» молодші прозаїки Євген 
Гуцало, Володимир Дрозд і Валерій Шев-
чук, старші Олесь Гончар чи Анатолій Ді-
маров. З виходом першої збірки новел Гри-
гора «Зав’язь» (1966) стало очевидним, 
що цей письменник ні на кого не схожий. 
Він підтвердив стару істину: в мистецтві 
бувають майстри, а бувають митці. Майс-

тер може будь-якою мовою написати твір 
— і всі ахнуть від задоволення ним; ми-
тець же свої твори пише тільки своєю мо-
вою. З її неповторним говірковим фоль-
клором, з її афористичними висловами та 
іншою колористикою. 
 Григір Тютюнник свої новели нерід-
ко «випробовував» на слухачах, «шлі-
фував» у розмовах iз колегами-письмен-
никами і лише потім заносив їх на папір. 
Ми разом якогось дня в кафе «Еней» чека-
ли спільного знайомого (згадуваного вже 
Анатолія Шевченка), і Григір «прочитав» 
мені з пам’яті згадувану вже новелу «Кі-
зонька». У ХХ столітті, між іншим, про-
зу з пам’яті могли прочитати хіба що Ва-
силь Стефаник чи Григорій Косинка. 
 А в «Кізоньці», яку сам автор харак-
теризував як «оказію», йшлося про Сте-
пана, який пішов вирубати в лісосмузі де-
ржак до лопати і там (при любовному ділі) 
застав свою Дарку з якимось шофером чи 
комбайнером. Дійшло потім до конфлікту 
й розлучення, з чим герой внутрішньо ну 
ніяк не міг змиритися. Григір про все це 
читав дуже чистою українською мовою, 
лише раз чи два проскочив у його читанні 
розмовний русизм (починав же творчість 
російською мовою!), і він буквально ша-
ленів від того. Заспокоївся, аж коли вимо-
вив останнє речення новели: «На біса мені 
той держак був здався? Ну на біса?!». 
 Оте «на біса», мабуть, стосувалося і 
протесту проти розпаду сім’ї, і вимуше-
ної русифікації, яка вряди-годи відлу-
нювала в його колоритній та чистій як 
сльоза рідній мові. Її (одержану з мате-
ринських уст і потім навернену в свою 
творчість за делікатною підказкою стар-
шого брата Григорія) він не просто згаду-
вав у своїй прозі; він обіймав нею всі світи 
своїх героїв. Як і загадковим своїм погля-
дом. А погляд у нього був справді загад-
ковий. Автобіографічність його прочи-
тується чи не в характеристиці «просто-
го» хлопчика Олеся з новели «Дивак»: 
«Очі в нього чорні, глибокі, як вода в за-
тінку; дивляться широко, немов одразу 
хочуть збагнути увесь світ».
 Про «простих людей» писали, як ві-
домо, всі шістдесятники, але Гр. Тютюн-
ник знайшов у тих «простаках» саме те, 
що помічали свого часу лише згадувані 
класики новелістики ХХ століття В. Сте-
фаник і Г. Косинка: філософську душу. А 
на самому споді тієї душі відкрилась ав-
тору «Зав’язі» ще й дивацька родзинка її. 
Звідси уявлення про героїв письменника, 
що вони — диваки. 
 Ширше говорячи, в їхньому дивацтві 
— повнота неординарності людини, яку 
постійно принижує чи й цілком руйнує 
ота (помічена Ліною Костенко) радянсь-
ка клітка для бовдурів і негідників. Інко-
ли цю клітку «розширено» автором аж 
до передрадянських часів («Чудасія», 

На сцені філармонії Ніла Крюкова, капела бандуристів, поет Дмитро Павличко.❙

Живописець правди Григір Тютюнник.❙

ПОСТАТІ■

Два таланти:  
Золотим фондом репертуару Ніли Крюкової були твори Григора Тютюнника

Ніла Крюкова.
Фото з особистого архіву Мирослави Барчук.

❙
❙
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«Поминали Маркіяна», «Житіє Арте-
ма Безвіконного» та ін.). Персонажі цих 
творів не «приходили» до письменника, 
а ніби «виростали» з нього: він оповідав 
про них як про символи радянської (без-
паспортної) наруги над людиною з затис-
нутим у кулаці серцем і з глибоким внут-
рішнім співчуттям. 
 Для характеристики такого стану 
письменнику довго бракувало точного ви-
раження, аж поки він не натрапив на ньо-
го в самому фіналі своїх спогадів-оповідей 
«Коріння»: «...Скільки у нас на Україні 
Оксенів, Орись, Тимків, Гречаних, Доро-
шів... Але не всі відкриті, не всі вироста-
ють у честь, поезію і славу народу. Бо, щоб 
вирости їм у поему краси, поему щастя і 
горя, радості і смутку, треба, щоб почали-
ся вони з серця доброго, люблячого, само-
відданого... Мало — бачити. Мало — ро-
зуміти. Треба любить. Немає загадки та-
ланту. Є вічна загадка Любові».
 «Любові» з великої літери Гр. Тю-
тюнник присвятив одну з найдраматич-
ніших своїх новел «Три зозулі з покло-
ном». Вона справді «про любов», про нез-
гасну любов «маленької Марфи» до бать-
ка героя-оповідача Михайла, який (герой) 
дуже схожий на того свого батька. Але де 
ж він? Розповідь про нього в новелі на-
кликала на письменника зливу звинува-
чень: адже «винесено сміття» з радянської 
хати; письменник зважився оповісти про 
героя-батька, який iз Полтавщини запро-
торений аж у «Сибір несходиму»... 
 На такі теми в радянській літературі 
було накладено найсуворіше табу, але як 
міг скоритися цьому табу Гр. Тютюнник, 
коли герой-батько в новелі — це його рід-
ний батько!? Він засланий у Сибір у най-
більш репресивному 1937 році, а за що? 
Можливо, за вигадане «куркульство», 
за «довгий язик» чи й за те, що «наспі-
вав» мелодію «Інтернаціоналу» (як гімну 
СССР!) звуками метеоризму; дехто протес-
тував проти диявольської влади і в такий 
спосіб, про що розповів мені сталінський 
«заґратник» із Вінниччини Грицько Во-
лощук. Він, між іншим, студент четвер-
того курсу Київського університету на по-
чатку 1950-х років відсидів у сталінських 
таборах цілу п’ятирічку за те, що нама-
лював Сталіна з петлею на шиї і пустив по 
рядах під час якоїсь комсомольської кон-
ференції. Знайшовся серед комсомольців 
і той, хто перехопив той малюнок, відніс 

«куди треба», і за це їх обох вигнали з уні-
верситету і дали по п’ятирічці...
 Штрихова стилістика, що містить мак-
симум естетичної інформації про подію чи 
героя, — найголовніша риса Тютюннико-
вого художнього стилю. Окремі штрихи 
наповнені в нього таким змістом, який 
підноситься над усім текстом твору, так 
і не розкрившись, бува, до кінця. Як ро-
зуміти, наприклад, новелу «Смерть ка-
валера», якщо в ній «смерть» у звично-
му розумінні цілком відсутня? Ця нове-
ла принесла автору не менше цензурних 
клопотів, ніж «Три зозулі з поклоном...». 
Опубліковану в журналі «Зміна» (1964) 
та в першій збірці «Зав’язь» цензура, ніби 
спохопившись, до наступних видань пись-
менника за його життя так і не допусти-
ла. Зачеплено ж бо «заборонену» в літе-
ратурі соцреалізму проблему: радянсь-
кі діти і їхні вихователі не можуть мати 
якийсь ґандж. У новелі ж ідеться не прос-
то про дітей, а про майбутніх радянських 
гегемонів-пролетарів — учнів ремісничо-
го училища, а вихователь у них не прос-
то вихователь, а партійний «замполіт» та 
ще й кавалер золотої зірки героя СССР. І 
ось ці діти (Їгорко Човновий) зважились 
на сумнів, що ці герої — насправді не ге-
рої, а демагоги й деспоти...
 У репертуарі Ніли були і «Смерть ка-
валера», і «Три зозулі з поклоном». Вона 
читала їх як сповідь власної душі, як 
психічний стан людини, котру позбав-
лено любові, або зруйновано в ній віру в 
можливість будь-якого позитиву в цьому 
житті.
 Коли Григора не стало, всі відчули, 
що наша література збідніла насамперед 
на любов. Віталій Дончик 6 березня 1980 
року зателефонував мені пізнього вечора 
(майже вночі) і сказав буквально кілька 
слів: «Григора нема... Відкували його зо-
зулі...» На похороні Ніла стояла бліда як 
смерть. Складалося враження, що хоро-
нять не Григора, а її саму. Проте перемог-
ла себе і зуміла витримати таку найболю-
чішу, мабуть, для себе втрату. 

І Шевченкові дні
 У своєму репертуарі творчість Григора 
Ніла тримала до останніх днів. На якусь 
свою річницю Діана Петриненко зібрала 
у своїй квартирі дуже добірне товариство. 
Звучали там і заздоровні побажання гос-
подині, але й немало різних жартів та пі-

сень. Ніла згадала про «помело» («Якби не 
те помело, то і вас би не було», — сказала 
мати своїм діткам, які нарікали щось там 
на свого батька»); повторили скаргу жін-
ки, яка чекає, бува, свого чоловіка з гуля-
нок аж до 5-ї години ранку: «Ви ж, кумо, 
дивитесь у своїй біді на часи, а я ж на ка-
ляндар...» і т. ін. Наспівували й народних 
пісень, бо ж виконати щось «професійне» 
в хатніх умовах — річ непроста. 
 Тарас, син Діани, відмовився навідріз: 
«У моєму репертуарі важливу роль грає му-
зичний супровід, а тут його нема...». Діа-
на, щоправда, безвідмовно виконала один 
куплет «Сміються, плачуть солов’ї...», а 
в Ніли я запитав: «Чи не змогла б ти про-
читати щось із новел Григора?.». Її облич-
чям промайнула блискавка, а потім неви-
мушена пауза заповнилась дуже стислою 
відповіддю: «Ні, для цього потрібен пев-
ний настрій... Згадаю лиш одне його сло-
во: «Немає загадки таланту. Є вічна загад-
ка Любові»». Ми погодились, що сказано 
на всі часи...
 Невтомність Ніли в останні роки її 
виступів часом дуже вражала. В один із 
Шевченківських днів я привіз її до сту-
дентів у великий зал Червоного корпу-
су Київського університету о 10.00 ран-
ку, і вона без перерви читала твори Коб-
заря протягом цілої години. На 12-ту про-
вів її в Національну оперу для «прогону» 
вечірнього концерту, який планувався у 
зв’язку з врученням Шевченківських пре-
мій новим лауреатам, а між 19-ю і 21-ю 
вона кілька разів виходила на сцену Опер-
ного театру і читала так, ніби цілий день 
перед тим відпочивала. Я хотів відвезти її 
додому, але вона відмовилась, бо її запро-
сили на вечірній урядовий фуршет у тому 
ж театрі. 
 У перші роки української Незалеж-
ності увага керівництва країни до Шев-
ченкових днів була дуже показовою, на-
віть — демонстративною. Коли вручали 
Шевченківську премію мені й моїм коле-
гам (1996), то відповідні заходи відбува-
лися не тільки 9 березня в Червоному кор-
пусі Київського університету, а ввечері 
— в Національній опері. 10-го ж березня 
у Київській філармонії на поминальний 
Шевченківський концерт запрошені були 
всі лауреати, а прийшли туди і всі гілки 
влади: президент Кучма, прем’єр-міністр 
Лазаренко і голова Верховної Ради Мороз. 
Президент привітався з кожним з нас за 
руку, нас, нових лауреатів, посадили в 
2-му ряду філармонійної зали, а в 3-му 
(після проходу, як у президії) розмістив-
ся владний тріумвірат. На сцені протя-
гом майже двох годин була Ніла; читан-
ня нею творів Шевченка супроводжувала 
Капела бандуристів імені Платона Май-
бороди. На останньому номері програми 
(«Реве та стогне...») Ніла «змусила» вста-
ти всю залу, і під її диригентським керів-
ництвом ніби заспівала вся країна. Мені 
не видно було, чи співають і очільники дер-
жави (вони ж бо були за мною), і я пошеп-
ки спитав про це в поета Олега Орача. Він 
сидів трохи збоку, переді мною у першо-
му ряду. Він миттю глянув у третій ряд і 
тут же пошепки проказав мені: «Співають, 
суки, всі три». «Любов» до влади була тоді 
дуже очевидною. Назрівали ж акції «Ук-
раїна без Кучми!», «Кучму — геть» тощо. 
 Григору Тютюннику Шевченківську 
премію присуджено було лиш посмертно. 
В часи т. зв. горбачовської перестройки 
(1989). Тоді ж (у жовтні 1990-го) відбула-
ся на майдані Незалежності і Революція 
на граніті. Ініціювала цю акцію голодую-
ча студентська молодь, але підтримували 
її і старші ентузіасти. Ніла була однією з 
перших серед них. Я принагідно провіду-
вав її ранньої пори, поспішаючи на робо-
ту до Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка (працював ученим секретарем 
у ньому), а в останній революційний день 
пройшов разом з голодуючими в бік Вер-
ховної Ради і переконався, що Ніла була 
не пасивним, а дуже активним учасником 

революції. Навпроти Інституту літерату-
ри вона кілька разів декламувала створе-
не нею самою гасло: «Україно, годі спати, 
треба волю здобувати!».

«Людей такого рідкісного дару хоч 
трохи, люди, треба берегти»
 Тріумфальний розвиток таланту Ніли 
обірвав нібито побутовий випадок. Чи ви-
падок? Відповіді на це питання немає до-
нині, але недуга на кілька років прикува-
ла Нілу до ліжка. Знаючи це, я пробував 
телефонувати їй, щоб привітатися і про-
відати. Але трубку ніхто не брав. Потім 
стало відомо, що їй присвоєно звання Ге-
роя України і що відзнаку Героя та Орден 
Держави вручив їй на квартирі президент 
Віктор Ющенко. 
 А через якийсь час її голос у моєму те-
лефоні таки з’явився: «Не треба мене та-
кою провідувати і бачити». Згодом вона 
зважилась з’явитися на люди сама. І не 
просто на люди: на сцену рідної для неї 
філармонії! Зателефонувала, щоб запро-
сити, і ось ми бачимо її на сцені квітучою, 
у вишиванці, хоча й у візку з коліщатами. 
Модерував акцію поет Дмитро Павличко. 
Вона розповідала про події напередодні 
здобуття Україною Незалежності, чита-
ла в супроводі Капели бандуристів твори 
Шевченк    а, а в пам’яті, мабуть, тримала 
і якісь фрагменти з новели Григора «Три 
зозулі...», яку читала з різних сцен бага-
то-багато разів. Можливо, оцей: «Мамо... 
а чого тітка Марфа Яркова на мене так ди-
виться?». Мама довго мовчить, потім зіт-
хає і каже: «Вона любила твого тата. А ти 
на нього схожий...».
 ...Церемонія прощання з Нілою від-
бувалася в одному з соборів Видубицько-
го монастиря. Її дочка Мирослава казала, 
що вона дуже любила Видубичі і при на-
годі завжди приходила сюди, щоб відвес-
ти душу.
 ...А відлітала у вирій з Видубичів при 
дуже гарній, сонячній погоді. А потім — 
із Байкового цвинтаря. 
 Говорили сумні слова про неї поет 
Дмитро Павличко, міністр культури Єв-
ген Онищук, директор філармонії Дмит-
ро Остапенко, народний артист Анатолій 
Паламаренко та інші. «Людей такого рід-
кісного дару хоч трохи, люди, треба бере-
гти». Ці слова з «Марусі Чурай» Ліни Кос-
тенко Ніла Крюкова завжди вимовляла з 
особливим трепетом. Бо й сама була тре-
петною, як життя. В ній дивовижно поєд-
нався акторський талант із винятковими 
громадянськими, патріотичними почут-
тями» (Є. Нищук). «Вона, як мало хто з 
артистів, відчувала і вміла подати зі сце-
ни сучасну літературну класику. А най-
більш органічною в її виконанні звучала 
ліро-епічна проза Григора Тютюнника» 
(Д. Павличко). «Сцена для неї була рід-
ною мамою» (А. Паламаренко). Прощаль-
ні пісні над могилою Ніли прозвучали у 
виконанні художнього керівника «Хореї 
козацької» Тараса Компаніченка. За щирі 
слова про матір подякувала всім учасни-
кам похоронної процесії дочка Ніли Ми-
рослава. 
 Незабутня Нілочко! Шістдесятники 
нині падають, як зорі з літнього неба. Твій 
небесний шлях стелеться десь поруч із їх-
німи дорогами, зокрема й з дорогою Гри-
гора. Ви, можливо, вже й зустрілися там 
і пошепки згадуєте те, про що не встигли 
договорити тут... ■

Мистецькі подруги Діана Петриненко, Ніла Крюкова, Ганна Чубач.
Архівні фото.

❙
❙

Письменники Тютюнники: Григорій і Григір.❙

Ніла Крюкова була учасницею Революції 
на граніті. Київ. 1990 р.

❙
❙

тайна-невтайна
ПОСТАТІ■
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Григорій ХАТА

 Для того, аби команда, котра веде бо-
ротьбу за національне «золото», програла 
супернику з останнього місця в турнірній 
таблиці, пропустивши при цьому одразу 
три м’ячі, повинні трапитися якісь форс-
мажорні обставини. Поразку донецько-
го «Шахтаря» «Львову» у 19-му турі чем-
піонату країни з рахунком 2:3 футбольні 
експерти називають нонсенсом. І йдеть-
ся, перш за все, не стільки про саму не-
вдачу, від котрої не застрахована жодна 
іменита команда. Річ у рівні гри, котрий 
показали (чи не показали) «гірники» в 
сенсаційно програному поєдинку.
 «У нинішньому сезоні ми втратили 
стабільність, координацію між лініями, 
здатність пресингувати та контролювати. 
Зараз це проблема для нас», — головний 
тренер «Шахтаря» Луїш Каштру назвав 
головні проблеми своєї команди, котрі не 
дозволяють їй демонструвати свою гру.
 Травма Тараса Степаненка, від’їзд до 
«Аталанти» Віктора Коваленка — звісно, 
серйозний удар по кадровому потенціалу 
«помаранчево-чорних», які минулої осені 
здивували футбольну Європу двома пере-
могами над мадридським «Реалом» у Лізі 
чемпіонів. Навесні без цих футболістів підо-
пічні Каштру на євроарені запам’яталися 
хіба що одним забитим голом «Ромі» у без-
порадно програній двоматчевій дуелі в 1/8 
фіналу Ліги Європи (1:5).

 Утім пов’язати проблеми потужного 
клубу у внутрішніх турнірах із відсутністю 
двох виконавців дуже складно. Вочевидь, 
шукаючи пояснення поразці «гірників» 
від першолігового «Агробізнеса» в Кубку 
країни та сенсаційному фіаско «Львову» в 
ЧУ, варто звернути увагу на інші речі.
 Напередодні поєдинку «шахтарів» 
iз львівським клубом стало відомо, що 
Луїш Каштру відправив до «дубля» не 
так давно капітана «помаранчево-чор-
них» — бразильця Тайсона. Директор 
«Шахтаря» з футболу Даріо Срна пояс-
нив, що подібне рішення португальсько-
го наставника обумовлене демаршем ве-
терана, котрий у матчі-відповіді проти 
«Роми» відмовився розминатися та ви-
ходити на заміну.
 Колишній наставник «Олімпіка» та 

«Карпат» Роман Санжар припускає, що 
у Каштру стався конфлікт iз лідерами ко-
манди, а відправлення Тайсона в «дубль» 
негативним чином відбилося на психоло-
гічному стані його партнерів.
 «Не вірю, що гравці «плавлять» тре-
нера. У матчі проти «Львова» «гірники» 
мали купу моментів. Але було багато й 
тактичних провалів. Повна відсутність 
взаєморозуміння. Якоюсь мірою ця по-
разка на совісті Тайсона», — написав у 
твіттері колишній гравець збірної Украї-
ни та низки голландських колективів Єв-
ген Левченко.
 Тепер у чемпіонській гонці «Шахтар» 
на сім очок відстає від «Динамо», котре в 
минулому турі на НСК «Олімпійський» 
розгромило львівський «Рух». Незважаю-
чи на відсутність у складі через травми двох 

головних голеадорів — Віктора Циганкова 
та Артема Бесєдіна, а також нереалізова-
ний Карлосом Де Пеною на 10-й хвилині 
пенальті, «біло-сині» знайшли можливість 
тричі відзначитися у воротах дебютанта 
УПЛ. Вирішальним став вихід на заміну 
захисника Олександра Караваєва, котрий 
у цьому матчі забив два дебютні голи за ди-
намівський клуб. ■

Сенсаційна поразка «Шахтаря» «Львову» ще більше віддалила «гірників» від чемпіонства.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

Ліга Європи
 На відміну від загребського «Динамо», котре за су-
мою двох матчів вибило з розіграшу «Тоттенхем» Жозе Мо-
уріньйо, українським командам не вдалося створити «кам-
беки» та пробитися до чвертьфіналу ЛЄ. Київське «Дина-
мо» ще раз програло «Вільярреалу», при цьому «біло-
сині» мали обмаль шансів, щоб відзначитись бодай раз. А 
от донецький «Шахтар» таки розмочив ворота «Роми», але 
цього виявилось замало і для проходу до наступного етапу, і 
навіть для нічиєї. Таким чином, наша країна залишилась без 
своїх представників у поточному євросезоні та без прямої 
путівки у Лігу чемпіонів на сезон 2022/2023 — чемпіон та 
віцечемпіон будуть змушені пройти кваліфікацію, оскільки 
Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА обійшла Шотландія.
 1/8 фіналу. Матчі-відповіді. «Вільярреал» (Іс-
панія) — «Динамо» (Україна) — 2:0 (Х. Морено, 13, 36; 
«Д»: Бущан, Миколенко (Сідклей, 83), Забарний, Кендзьора, 
Сирота (Д. Попов, 83), Сидорчук, Де Пена, Циганков (Суп-
ряга, 46), Ж. Родрігес (Лєднєв, 65), Буяльський, Андрієвсь-
кий (Шепелєв, 64); перша гра — 2:0), «Динамо» (З, Хор-
ватія) — «Тоттенхем» (Англія) — 3:0 (у дод. час; Оршич, 
62, 83, 106; 0:2), «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Аякс» (Ні-
дерланди) — 0:2 (Нерес, 21; Тадіч, 49 (пен.); 0:3), «Мілан» 
(Італія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 0:1 (По-
гба, 48; 1:1), «Рейнджерс» (Шотландія) — «Славія» (П, 
Чехія) — 0:2 (Олайінка, 15; Станчу, 74), «Шахтар» (Украї-
на) — «Рома» (Італія) — 1:2 (Мораес, 59 — Б. Майораль, 
48, 72; «Ш»: Трубін, Додо (Болбат, 82), Вітао, Кривцов, Мат-
вієнко, Маркос Антоніо, Майкон, Алан Патрік (Марлос, 61), 
Тете (Коноплянка, 61), Соломон (Судаков, 76), Мораес (Де-
нтіньйо, 76); 0:3), «Мольде» (Норвегія) — «Гранада» (Іс-
панія) — 2:1 (Вальєхо, 29 (у свої ворота); Хестад, 89 (пен.) 
— Сольдадо, 72; 0:2), «Арсенал» (Англія) — «Олімпіа-
кос» (Греція) — 0:1 (Ель-Арабі, 51; 3:1).
 Пари 1/4 фіналу: «Гранада» — «Манчестер Юнай-
тед», «Арсенал» — «Славія» (П), «Аякс» — «Рома», «Ди-
намо» (З) — «Вільярреал».

Англія
 Надзвичайно вдалим вийшов минулий тиждень для 
українського захисника «Ман.Сіті» Олександра Зінченка. 
Сашко у кубковому матчі з «Евертоном» уже традиційно 

вийшов у старті «городян» на лівому фланзі оборони та од-
ного разу врятував команду з Манчестера від гола, вибивши 
м’яча з лінії. Такі дії не залишились без відзнаки: авторитет-
ний портал SofaScore назвав Зінченка кращим футболістом 
поєдинку.
 Потроху набирає ігрові кондиції після травми форвард 
«Вест Хема» Андрій Ярмоленко. До заявки на матч проти 
«Арсенала» екскапітан «Динамо» не потрапив, проте від-
бігав 75 хвилин у грі резервних команд. Очікується, що Ан-
дрій зможе повноцінно повернутись на поле уже у матчах 
збірної.
 Кубок. 1/4 фіналу. «Лестер» — «Манчестер 
Юнайтед» — 3:1 (Іхеаначо, 24, 78; Тілеманс, 52 — Грін-
вуд, 38), «Челсі» — «Шеффілд Юнайтед» — 2:0 (Норвуд, 
24 (у свої ворота); Зієш, 90+2), «Евертон» — «Манчестер 
Сіті» — 0:2 (Гюндоган, 84; Де Брюйне, 90; Зінченко («МС») 
— 90 хв.), «Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:3.
 Прем’єр-ліга. Перенесений матч 18-го туру. «Ас-
тон Вілла» — «Тоттенхем» — 0:2 (К. Вінісіус, 29; Г. Кейн, 
68 (пен.)).
 Матчі 29-го туру. «Фулхем» — «Лідс» — 1:2, 
«Брайтон» — «Ньюкасл» — 3:0, «Вест Хем» — «Арсе-
нал» — 3:3 (Лінгард, 16; Боуен, 17; Соучек, 32 — Соучек, 
38 (у свої ворота); Доусон, 61 (у свої ворота); Ляказетт, 82).
 Лідери: «Манчестер Сіті» (30 матчів) — 71, «Манчес-
тер Юнайтед» (29 матчів) — 57, «Лестер» (29 матчів) — 
56, «Челсі» (29 матчів) — 51, «Вест Хем» (29 матчів) — 49, 
«Тоттенхем» (29 матчів) — 48.
 Бомбардири: Г. Кейн («Тоттенхем»), Салах («Лівер-
пуль») — 17.

Іспанія
 Минулого уїк-енду необхідний результат трьом гран-
дам та головним претендентам на медалі — «Атлетико», 
«Барсі» й «Реалу» — принесли лідери та головні бомбар-
дири команд: Суарес, Мессі та Бензема відповідно.
 Таким чином, збереглася перевага «матрацників» над 
каталонцями у чотири бали. А у бомбардирській гонці од-
ноосібно лідирує Ліонель Мессі.
 Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін, який ми-
нулого тижня одружився, продовжує залишатися у запасі 
«галактікос» за спиною Тібо Куртуа.
 Прімера. 28-й тур. «Бетіс» — «Леванте» — 2:0, «Ат-
летік» — «Ейбар» — 1:1, «Сельта» — «Реал Мадрид» 

— 1:3 (Санті Міна, 41 — Бензема, 20, 30; Асенсіо, 90+4), 
«Уеска» — «Осасуна» — 0:0, «Вальядолід» — «Севі-
лья» — 1:1 (Орельяна, 43 (пен.) — Буну, 90+4), «Хетафе» 
— «Ельче» — 1:1, «Валенсія» — «Гранада» — 2:1, «Ві-
льярреал» — «Кадіс» — 2:1, «Атлетико» — «Алавес» 
— 1:0 (Л. Суарес, 54), «Реал Сосьєдад» — «Барселона» 
— 1:6 (Барренечеа, 77 — Грізманн, 37; Дест, 43, 53; Мессі, 
57, 89; У. Дембеле, 71).
 Лідери: «Атлетико» — 66, «Барселона» — 62, «Реал 
Мадрид» — 60, «Севілья» — 55, «Реал Сосьєдад», 
«Бетіс» — 45.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 23.

Італія
 Успішним вийшов минулий тиждень і для українських 
легіонерів у Серії А. Руслан Маліновський вдруге поспіль 
вийшов у старті «Аталанти» та відзначився у матчі з «Веро-
ною» не лише голом із пенальті, а й результативною переда-
чею. Більше того, вихованця «Шахтаря» портали SofaScore 
та WhoScored визнали найкращим гравцем поєдинку. Для 
Руслана це третій гол та четвертий «асист» у поточному чем-
піонаті.
 Натомість інший ексгравець «гірників» — Віктор Ко-
валенко — нарешті дебютував за «бергамасків», замінив-
ши у кінці матчу якраз Маліновського.
 Тим часом усе менше шансів залишається у «Ювенту-
са», аби захистити чемпіонський титул. Після сенсаційної 
поразки від «Беневенто» «стара синьйора» програє «Інте-
ру» уже десять пунктів, але обидві команди ще мають по грі 
у запасі.
 Серія А. 28-й тур. «Парма» — «Дженоа» — 1:2, 
«Кротоне» — «Болонья» — 2:3, «Спеція» — «Кальярі» 
— 2:1, «Верона» — «Аталанта» — 0:2 (Маліновський, 32 
(пен.); Д. Сапата, 43; Маліновський — до 87 хв., гол+пас; 
В. Коваленко (обидва — «А») — із 87 хв.), «Сампдорія» 
— «Торіно» — 1:0, «Удінезе» — «Лаціо» — 0:1, «Ювен-
тус» — «Беневенто» — 0:1, «Фіорентина» — «Мілан» 
— 2:3 (Пульгар, 18; Рібері, 51 — Ібрагімовіч, 10; Б. Діас, 
57; Чалханоглу, 73), «Рома» — «Наполі» — 0:2 (Д. Мер-
тенс, 27, 34).
 Лідери: «Інтер» (27 матчів) — 65, «Мілан» — 59, 
«Аталанта», «Ювентус» (27 матчів) — 55, «Наполі» (27 
матчів) — 53, «Рома» — 50.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 23.

Німеччина
 Навіть гра в меншості не завадила «Баварії» за один 
тайм розгромити «Штутгарт», а зірковому поляку Робер-
ту Левандовському — зробити черговий «хет-трик». Та-
ким чином, в активі форварда мюнхенців уже 35 м’ячів, і 
він є головним претендентом на «Золоту бутсу» за підсум-
ками сезону у топ-5 ліг. 
 Не припиняє забивати і молодий конкурент Леван-
довського у бомбардирській гонці — молодий норве-
жець Ерлін Холанд. Проте його «дубля» не вистачило 
дортмундській «Боруссії», аби здолати «Кельн».
 Перша Бундесліга. 26-й тур. «Армінія» — «РБ 
Лейпциг» — 0:1 (Забітцер, 47), «Айнтрахт Франк-
фурт» — «Уніон» — 5:2, «Баварія» — «Штутгарт» — 
4:0 (Р. Левандовський, 18, 24, 39; Гнабрі, 22), «Вердер» — 
«Вольфсбург» — 1:2, «Кельн» — «Боруссія» (Д) — 2:2 
(Дуда, 34 (пен.); Якобс, 65 — Холанд, 3, 90), «Шальке» 
— «Боруссія» (М) — 0:3, «Хоффенхайм» — «Майнц» 
— 1:2, «Герта» — «Байєр» — 3:0, «Фрайбург» — «Ауг-
сбург» — 2:0.
 Лідери: «Баварія» — 61, «РБ Лейпциг» — 57, 
«Вольфсбург» — 51, «Айнтрахт Франкфурт» — 47, «Бо-
руссія» (Д) — 43, «Байєр» — 40.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 35.

Франція
 Обігравши у надрезультативному матчі «Ліон» та 
скориставшись поразкою «Лілля», «ПСЖ» нарешті по-
вернув собі перше місце у чемпіонаті. А головний бом-
бардир парижан Кіліан Мбаппе забив уже свій 100-й 
гол у Лізі 1. Що цікаво, свою першу «сотню» 22-річний 
француз наколотив швидше, ніж свого часу це зробили 
Роналду й Мессі.
 Ліга 1. 30-й тур. «Сент-Етьєн» — «Монако» — 
0:4, «Мец» — «Ренн» — 1:3, «Ніцца» — «Марсель» — 
3:0, «Страсбур» — «Ланс» — 1:2, «Брест» — «Анже» — 
0:0, «Діжон» — «Реймс» — 0:1, «Монпельє» — «Бор-
до» — 3:1, «Нант» — «Лор’ян» — 1:1, «Лілль» — «Нім» 
— 1:2 (Шека, 20 — М. Коне, 12; Ріпар, 45), «Ліон» — 
«ПСЖ» — 2:4 (Слімані, 62; Корне, 81 — Мбаппе, 15, 52; 
Данілу Перейра, 32; Ді Марія, 47).
 Лідери: «ПСЖ», «Лілль» — 63, «Ліон» — 60, «Мо-
нако» — 59, «Ланс» — 48, «Марсель» — 45.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 20. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Помаранчево-чорний нонсенс
Програвши команді 
з останнього місця 
в турнірній таблиці, 
«Шахтар» іще більше 
відстав від «Динамо» 
в чемпіонській гонці

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 19-й тур. 
«Маріуполь» — «Минай» — 0:0, «Десна» — Дніп-
ро-1» — 0:2 (Чуже, 45, 90+4), «Ворскла» — «Олім-
пік» — 3:0 (Степанюк, 13, 55; Снурніцин, 25 (у свої 
ворота)), «Інгулець» — «Олександрія» — 1:0 (Сіт-
чінава, 45), «Львів» — «Шахтар» — 3:2 (Таварес, 
24; Нич, 48; Шина, 73 (пен.) — Соломон, 31, 56), 
«Динамо» — «Рух» — 3:0 (Караваєв, 59, 90+1; Сід-
клей, 86; нереалізоване пенальті: Де Пена, 10 («Д»)), 
«Колос» — «Зоря» — 1:0 (Лисенко, 42).

* * *
 Поєдинки 20-го туру (3-4 квітня): «Маріу-
поль» — «Інгулець», «Рух» — «Зоря», «Десна» 
— «Олімпік», «Минай» — «Колос», «Ворскла» 
— «Шахтар», «Дніпро-1» — «Львів», «Олексан-
дрія» — «Динамо».

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 19 14 4 1 41-13 46
2. «Шахтар» 19 11 6 2 42-15 39
3. «Зоря» 18 9 5 4 31-14 32
4. «Ворскла» 19 8 7 4 27-15 31
5. «Десна» 19 8 6 5 27-20 30
6. «Колос» 19 7 8 4 26-19 29
7. «Олександрія» 19 7 5 7 26-22 26
8. «Дніпро-1» 19 6 4 9 25-30 22
9. «Інгулець» 19 3 10 6 17-27 19
10. «Маріуполь» 19 4 6 9 17-28 18
11. «Олімпік» 18 5 2 11 22-33 17
12. «Львів» 17 4 3 10 14-39 15
13. «Минай» 18 3 5 10 12-33 14
14. «Рух» 18 2 7 9 15-34 13
 Бомбардир: Циганков («Динамо») — 10.

■

Олексій ПАВЛИШ
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«Якби мені хтось перед сезоном сказав, що будуть такі результати, 

то, мабуть, я не повірив би. Утім досягненнями своїх підопічних я 
задоволений, адже це був специфічний календар. Було втрачено дуже 

багато часу, практично повністю був зруйнований тренувальний план».
Юрай Санітра
словацький наставник збірної України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Минулого уїк-енду у швед-
ському Остерсунді завершив-
ся міжнародний біатлонний се-
зон, який мав статус передолім-
пійського й багатьма збірни-
ми розглядався як пристрілка 
до Олімпіади-2022 у Пекіні. 
Щоправда, повноцінній роботі 
національних команд неабияк 
заважав коронавірус. Уплинув 
він і на розклад етапів Кубка 
світу, більшість із яких прохо-
дили в спареному форматі.
 Бачити навесні біатлоністів 
у Остерсунді незвично, оскіль-
ки тут зазвичай розпочинають, 
а не завершують боротьбу за 
кришталеві глобуси. Проте ко-
ронавірусний сезон-2020/2021 
мав свої особливості. Так само 
специфічно виглядає й берез-
невий біатлон у Остерсунді. До 
особливостей шведської погоди 
у грудні біатлоністи вже давно 
звикли, а от що робити з ней-
мовірним вітром на стрільбищі 
в Остерсунді у березні, знали да-
леко не всі.
 «Коли доводилося стріля-
ти під час поривів вітру, то три 
закриті мішені вважалися не-
поганим результатом. Ну а на 
штрафному колі, коли туди од-
ночасно заходила велика гру-
па спортсменів, утворювалася 
справжня карусель», — так ка-
пітан жіночої збірної України 
Олена Підгрушна прокоменту-
вала останній етап Кубка світу-
2020/2021.
 Якщо спринтерську гонку 
в Остерсунді Підгрушна (кра-
ща поміж українок) завершила 
з одним промахом (35-та пози-
ція), то в гонці переслідування 
досвідчена спортсменка зароби-
ла аж шість кіл штрафу (30-те 
місце). Утім під час «персьюту» 
регулярно в «молоко» стріля-

ли не тільки українки; велика 
кількість «холостих пострілів» 
стала головною фішкою швед-
ського уїк-енду.
 Наскільки впливовим і не-
підконтрольним може бути ві-
тер, на власному досвіді знає 
і Юлія Джима. Після другої 
стрільби у гонці з масовим стар-
том українська біатлоністка 
йшла на першій позиції, однак 
чотири промахи під час першої 
стрільби стоячи вмить позбави-
ли її шансів на медаль. Високий 
відсоток стрілецького браку під 
час «мас-старту» не дозволив на 
мажорній ноті завершити сезон 
беззаперечній його лідерці, нор-
вежці Тіріл Екхофф. Зрештою, 
й неповна колекція глобусів — 
Великий та два Малі (за підсум-
ками спринтерських перегонів 
та «персьютів») — теж пристой-
ний результат.
 У чоловіків значна частина 
призів Кубкового сезону діста-
лася двом братам Бьо з Норве-
гії. Старший iз них — Тар’є — 
виграв залік «мас-стартів», на-
томість молодший — Йоханнес 

— переміг у загальному заліку 
та став першим у спринтерсько-
му протоколі.
 Досягнення українських 
біатлоністів та біатлоністок у 
нинішньому сезоні відзначають-
ся скромністю. У «топ-30» за-
гального заліку КС-2020/2021 
жіночого та чоловічого прото-
колів можна побачити лише по 

одному вітчизняному повпреду. 
Юлія Джима завершила сезон 
на 17-й позиції, Дмитро Підруч-
ний посів 25-ту сходинку. Щодо 
колективних результатів, то в 
Кубку націй жіноча збірна Ук-
раїни посіла сьоме місце, а чо-
ловіча — восьме.
 «Якби мені хтось перед цим 
сезоном сказав, що будуть такі 

результати, то, мабуть, я не 
повірив би. Утім досягнення-
ми своїх підопічних я задоволе-
ний, адже це був специфічний 
календар. Було втрачено дуже 
багато часу, практично повніс-
тю був зруйнований тренуваль-
ний план», — пояснив головний 
тренер збірної України Юрай 
Санітра. ■

Григорій ХАТА

 Були часи, коли національна жіно-
ча збірна України з гандболу в статусі 
учасника фінальної частини чемпіона-
ту Європи напряму потрапляла до ра-
унду «плей-оф» кваліфікації на «мун-
діаль». Нині ж ситуація така, що право 
зіграти стикові матчі планетарного від-
бору «синьо-жовті» змушені виборю-
вати, долаючи групову «кваліфайн»-
стадію.
 На перший погляд, завдання не над-
то складне, адже на цьому етапі змага-
ються доволі скромні за рейтингом ко-
манди. Утім і збірна українських ганд-
болісток нині зірок з неба не хапає.
 «Віримо в цей склад нашої жіночої 
збірної», — наголошував під час групо-
вої стадії відбору на ЧС-2021 президент 
ФГУ Андрій Мельник.
 За путівку до «плей-оф» команді, 
котру очолюють Борис Чижов та Ва-
лерій Войналович, випало суперничати 
зі збірними Словаччини, Люксембургу 
та Ізраїлю.

 І після стартового поєдинку, в яко-
му, ведучи перед у чотири м’ячі, ук-
раїнські гандболістки програли словач-
кам, у таборі «синьо-жовтих» захвилю-
валися.
 «У команді з’явилось дуже багато 
молодих дівчат. За короткий час зігра-

тись, відпрацювати комбінації, зв’язки 
в обороні та нападі дуже складно. Сьо-
годні у нас немає п’ятьох основних грав-
ців зі складу, що виступали в минуло-
му відборі. Зрозуміло, що коли з обойми 
одночасно випадає стільки людей, тре-
нерському штабу і команді буде дуже 

складно. Наставникам довелося будува-
ти оновлену команду», — пояснив Анд-
рій Мельник.
 Коментуючи стартову невдачу, Бо-
рис Чижов наголосив, що збірній Сло-
ваччини його підопічні програли через 
власні помилки.
 Швидкоплинність групового 
мінітурніру, котрий приймав Люксем-
бург, не передбачала ані додаткової пе-
редишки, ані ще однієї помилки. На 
щастя, регламент змагань дозволяв од-
разу двом командам із «пульки» пот-
рапити до «плей-оф», тож підопічним 
тренерського дуету Чижов—Войнало-
вич залишалося небагато — перемогти 
Люксембург та Ізраїль.
 Вочевидь команда швидко зробила 
висновки з програного словачкам дво-
бою й дуже впевнено провела вирішаль-
ні поєдинки.
 На старті поєдинку другого туру, 
проти господарок групової кваліфіка-
ції, українки ще трохи хвилювалися, 
однак що більше часу дівчата проводи-
ли на майданчику, то впевненішою ста-
вала їхня гра. У підсумку, сім м’ячів 
склала перевага українських гандболіс-
ток у грі проти Люксембургу.
 Протистояння з командою Ізраїлю 
для українок узагалі стало легкою про-
гулянкою, хоча саме в їхньому очному 
двобої мав визначитися володар другої 
перепустки до «плей-оф». Сім м’ячів 
Наталі Воловик, шість влучних кид-
ків Тетяни Поляк та Лесі Смолінг допо-
могли збірній України легко впоратися 
з гандболістками Ізраїлю — 31:24.
 А от у «плей-оф» відбору на ЧС-2021 
українкам легко точно не буде, адже 
суперничати там доведеться з кимсь із 
«сіяної» когорти, куди потрапили збір-
ні Німеччини, Чорногорії, Угорщини, 
Швеції, Румунії, Сербії, Росії, Польщі, 
Чехії та Словенії. ■

БІАТЛОН

Краще за очікування
Незважаючи 
на труднощі 
передсезонної 
підготовки, українська 
збірна гідно провела 
гонки Кубка світу

■

У нинішньому кубковому сезоні Юлія Джима була найбільш продуктивною поміж українських біатлоністів.
Фото з сайта znaj.ua.

❙
❙

Жіноча збірна України з гандболу з другого місця в групі пробилася до «плей-оф» 
кваліфікації ЧС-2021.
Фото з офіційного сайта ЄГФ.

❙
❙
❙

ГАНДБОЛ

Переможна віра
Українські гандболістки 
не без проблем 
подолали перший етап 
кваліфікації на майбутній 
чемпіонат світу

■
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гроза
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хмарність
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дощ

сніг
Південь +2…-3

 0…+5

 Їде чоловiк у машинi, раптом 
вона зламалася. Побачив вiн церкву, 
зайшов, побачив священника i каже:
 — Отче, в мене зламалася ма-
шина, можна від вас подзвонити?
 — Подзвони, сину мій, тільки 
дзвін не зламай.

* * *
 Приходить старий єврей у но-
таріальну контору:
 — Я складаю заповіт, можете 
мене проконсультувати?
 — Так, звичайно.
 — Нікому ніфіга разом пишеть-
ся чи окремо?

* * *
 — Вовочко, а ти який добрий 

вчинок сьогодні зробив?
 — Я проводжав тата і поба-
чив, як дядько біжить за поїздом. 
Так я відпустив свого пітбуля Рекса, 
і дядько встиг на поїзд.

* * *
 Сара провела кілька безсонних 
ночей біля ліжка хворого чоловіка.
 — Хаїме, — нарешті почала 
благати вона, зовсім знесилившись, 
— я пiду спати. Якщо помиратимеш, 
будь ласка, розбуди мене.

* * *
 Повiсила на холодильнику за-
писку «Завтра кидаю їсти». Щодня 
читаю її i думаю: добре, що завтра, 
а не сьогоднi.

Було ваше, стало наше

По горизонталі:
 1. Малий, швидкий, легкий віт-
рильник XV—XVI століть, винайде-
ний португальцями. 7. Ніж або штик, 
який кріпився до рушниці для ближ-
нього бою. 8. У стародавньому Єгип-
ті — кам’яна фігура лежачого лева 
з головою людини, яка уособлюва-
ла владу фараона. 9. Сицилійсь-
кий вулкан. 10. Одяг священника, з 
яким асоціюється велике сп’яніння. 
11. Відома гуцулка. 13. Гуркіт грому 
чи звук обвалу каміння. 14. Давній 
ритуал поминального обіду з іграми 
та дійствами. 17. «Веселий ...» — 
назва піратського прапора. 20. Спе-
ціально відведене місце для квітів. 
21. Заглибина, по якій тече річка чи 
струмок. 22. «З дешевої рибки пога-
на ...» (народна приказка). 24. Тра-
ва, яку топчуть навесні, щоб довше 
жити. 25. «Тепер — де б я не був 
і коли-небудь, я все — п’яний ... із 
сонцем у кишені» (Богдан-Ігор Анто-
нич). 26. Місто в Каліфорнії, відоме 
своїми пляжами. 27. Окреме житло-
ве приміщення.
По вертикалі:
 1. Придворний чин вищого ран-
гу в царській Росії. 2. Струнно-щип-
ковий музичний інструмент. 3. Ім’я 
американського письменника, ла-
уреата Нобелівської премії. 4. Міц-
ний алкогольний напій зеленого ко-

льору на основі екстракту полину. 5. 
Київський князь, покараний древ-
лянами за зажерливість. 6. Один 
із різновидів пального для автомо-
білів. 8. Пристрій для гімнастичних 
вправ. 11. Головний убір гусара. 12. 
Слов’янський бог весняного сонця. 
15. Український письменник, автор 
повісті «Лебедина зграя». 16. Ризи-
кований захід, розрахований на час-
тку везіння. 18. Одворот на кінці ру-
кава. 19. Відкритий або критий при-
лавок для роздрібної торгівлі. 20. 
Урочиста обіцянка езотеричного ха-
рактеру. 23. Сольна вокальна пар-
тія в опері чи опереті. 24. Прізвище 
братів, які першими сконструювали 
літак.■

Кросворд №26
від 17 березня

Варка ВОНСОВИЧ

 Оригінальний спосіб розраху-
ватися зі звільненим працівником 
«винайшов» роботодавець зі США. 
У листопаді минулого року Андре-
ас Флатен звільнився з автосервісу 
і попрохав видати йому зароблене, 
проте власник салону відмовився це 
зробити (чи то Андреас порушив до-
мовленість, чи то роботодавець за-
тявся). Пану Флатену не залиши-
лося нічого іншого, як звернутися 
зі скаргою до департаменту праці, 
який і зобов’язав власника автосер-
вісу виплатити зарплатню. Яким 
же було здивування Андреаса, коли 
вранці перед своїм гаражем він по-

мітив величеньку купу  одноценто-
вих монет, перемащених машин-
ним мастилом. Саме так вирішив 
колишній роботодавець помстити-
ся непокірному, а заодно й викона-
ти рішення департаменту.
 Тепер перед Флатеном стоїть 
дилема — куди подіти 230 кг мо-
нет (а саме стільки «заважила» 

його зарплатня), про що він побід-
кався у соцмережі. Звісно, тут-
таки посипалися поради — відми-
ти одноцентовики й здати в банк, 
де їх обміняють на паперові купю-
ри чи зарахують на його банківсь-
ку карточку. Зрештою, все не так 
і погано, адже міг і зовсім без зар-
платні залишитися. ■

Дара ГАВАРРА

 Уже зовсім скоро (а саме у 
квітні цього року) на стрімін-
говій платформі Netflix від-
будеться прем’єра художньо-
го фільму «Чотири хороші 
дні», знятого за книжкою мо-
лодого, але дуже талановито-
го журналіста видавництва 
Washington Post Елі Саслоу 
«Як поживає Аманда? Історія 
правди, брехні та американсь-
кої зележності». До слова, за 
цю книжку автор отримав най-
вищу літературну премію США 
— Пулітцерівську премію. 
Та й фільм за цією драмою та-
кож устиг отримати визнання 
— його нагородили на амери-
канському кінофестивалі  арт-
хаусного кіно «Санденс».
 Головні ролі матері та донь-
ки у стрічці зіграли, відповід-
но, 73-річна Гленн Клоуз (відо-
ма нашим глядачам за фільмом 
«101 далматинець») та 37-річ-
на наша землячка Міла Куніс. 
Мілі довелося перевтілити-
ся у наркоманку, яка дійшла, 
здається, до межі.
 Актрису важко впізна-
ти в її героїні, настільки пані 
Куніс вдалося перевтілитися 

в 31-річну дівчину, яка 
у своїй залежності втра-
тила надію на поряту-
нок: землистий колір 
обличчя, темні кола 
під очима, змучений, 
занедбаний вигляд. 
Її Моллі після черго-
вого «зриву» вже не 
має сили і віри, що 
здатна подолати цю 
згубну залежність. 
Де шукати підтрим-
ки? Дівчина намагаєть-
ся схопитися за соломин-
ку і звертається по допомо-
гу до найдорожчої людини 
— матері. Гру обох акто-
рок високо оцінили крити-
ки. Як оцінять глядачі — 
скоро дізнаємося.
 Нагадаємо, в 2019-му 
Міла Куніс відвідала Ук-
раїну в рамках форуму 
«Ялтинська європейсь-
ка стратегія» у Києві, а 
в 2017-му, знімаючись 
у Будапешті, відвідала 
рідні Чернівці разом із 
чоловіком — Ештоном 
Кутчером. ■

ОВВА!

Плата за непослух —
купа брудних монет

■

Міла Куніс.❙

СІНЕМА

Сила перевтілення
Міла Куніс зіграла наркоманку

■

24 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -3...-5, удень +4...+6.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Слав-
ське: вночi -4...-6, удень +4...+6. Яремче: вночi -4...-6, 
удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +3...+5. Рахiв: 
уночi -1...-3, удень +6...+8.

22 березня висота снігового покриву становила: Дрого-
бич — немає, Стрий — 1 см, Плай — 90 см, Мiжгiр’я — 
немає, Рахiв —  немає, Долина — 12 см, Івано-Фран-
кiвськ — немає, Яремче — 6 см, Коломия — немає, 
Пожежевська — 100 см.

Популістські плани влади націоналізувати «Мотор 
Січ» та ще низку неназваних підприємств можуть 
зруйнувати нашу економіку і погіршити міжнародні 
стосунки держави
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