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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,855 грн
1 € = 33,651 грн
1 рос. руб. = 0,371 грн

Північно-Кримський канал
— не для окупантів
» стор.

❙ Очільник Мінагрополітики України ще раз заявив, що відновлення водопостачання в окупований Росією Крим не буде. Ні назване відомство, ні Міндовкілля не вели про це жодних перемовин
❙ з представниками країни-агресора, каже Роман Лещенко.
❙ Фото з сайта khersondaily.com.
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ІнФорУМ

«Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну
Республіку Крим прісною водою, наразі використовується лише для
зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму,
то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде».

■ «КРИМНАШ»

Укравши,
за водою
плачуть
Північно-Кримський
канал — не для
окупантів
Євдокія ФЕЩЕНКО
Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і використовуватиметься лише для зрошення і забезпечення водою
аграріїв Херсонщини, розповів міністр агрополітики та продовольства Роман Лещенко. «Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну Республіку Крим прісною водою,
наразі використовується лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Російської Федерації
не велося ні з боку Мінагрополітики, ані Міндовкілля», — цитує очільника відомства Інформаційно-аналітичний портал АПК.
Міністр зауважив, що останнім часом з боку
РФ здійснюється цілеспрямоване інформаційне
нагнітання навколо теми поновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму. Зокрема,
у ЗМІ поширюється неправдива інформація, що
Держводагентство переходить під порядкування
Держрибагентству. І, мовляв, останні ведуть активні переговори з Російської Федерацією щодо
постачання прісної води в Крим.
«Хочу запевнити, що Північно-Кримський
канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики, і це зумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення та меліорації.
Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проєктів у трьох областях: Херсонській, Одеській та
Миколаївській. Мінагро бере на себе лідерство
в цій реформі та забезпечення її інституційної,
законодавчої i фінансової основи», — зазначив
Роман Лещенко.
Очільник міністерства агрополітики підкреслив, що будь-які інші трактування причин зміни
форми управління Північно-Кримського каналу є
безпідставними.
Тим часом так званий глава окупованого
Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря.
Цей представник окупаційної влади українського півострова уточнив, що результати досліджень
якості цієї води стануть відомі в червні. А раніше
віце-прем’єр уряду РФ Марат Хуснуллін заявляв,
що буріння перших свердловин з розвідки додаткових запасів води на цій території планують почати в квітні, уже провівши проєктні роботи.
На переконання декого з учених, під Азовським морем можуть перебувати зони прарусел річок Дон та Кубань і значні обсяги прісної води. За
словами Сергія Аксьонова, роботи тривають, а в
червні з’явиться розуміння перспектив щодо цих
запасів.
Нагадаємо, в окупованому Криму завжди
були проблеми з водопостачанням, а зараз це набуває катастрофічних масштабів. І варто зазначити, що не лише люди потребують прісної води. Її
використовують у великих обсягах, скажімо, для
виробничих потреб підприємства «Кримський
Титан», яке продукує міндобрива та різні хімічні
продукти, потрібні для промисловості, але шкідливі для здоров’я людей. Цей комбінат «Титан» та
«Кримський содовий» завод споживають стільки
прісної води, скільки все місто Сімферополь.
Тим часом глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов,
за всіма правилами роботи пропагандистської машини РФ, знайшов в Україні винних у водній блокаді півострова, серед яких — кримські татари
Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв. Окупанти
станом на кінець березня попередньо оцінили
суму своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів, звинувачують в
цьому українських громадян і погрожували судовим позовом. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Російські окупанти нехтують узгодженими і неписаними законами війни. Так,
26 квітня у районі населеного
пункту Гнутове біля Маріуполя 23 співробітники ДСНС
потрапили під обстріл, коли
займалися розмінуванням території. Лише дивом ніхто не
постраждав.
На передовій російськоокупаційні війська також продовжують вести провокаційні
обстріли позицій українських
захисників: у понеділок вони
дев’ять разів порушили режим припинення вогню.
Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь iз мінометів 120-го
калібру та гранатометів різних
систем поблизу Водяного. Окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру в напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ
— ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Павлополя противник два рази відкривав вогонь по українських позиціях,
застосувавши гранатомети
різних систем та великокаліберні кулемети. А у передмісті
Авдіївки збройні формування
Російської Федерації обстрілювали позиції українських
захисників iз підствольних
гранатометів i великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкри-

Роман Лещенко
міністр агрополітики та продовольства України

■ НА ФРОНТІ

Крилата допомога
Безпілотники НАТО провели авіарозвідку
окупованих українських територій

❙ Безпілотник RQ-4 Global Hawk.
❙ Фото з вікіпедії.
вав вогонь з автоматичних
станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу
та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника задовільний.
На дії російсько-окупаційних військ захисники ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Українська сторона СЦКК

повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на
непідконтрольній території.
Станом на 7-му годину ранку 27 квітня зафіксовано три
обстріли з боку російсько-окупаційних військ: біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Неподалік
населеного пункту Майорське
ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів

та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки — зі станкових
протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед наших
захисників немає.
Тим часом літаки НАТО
провели авіарозвідку окупованих українських територій:
безпілотники ВПС США і стратегічний розвідлітак RC-135W
ВПС Великої Британії виконали розвідувальну місію біля
кордонів півдня Росії, тимчасово окупованого Криму, а потім
пролетіли над Донбасом.
Про це свідчать дані з сервісу Flightradar24, з яких випливає, що 26 квітня о 14:40 літак британських ВПС полетів
у напрямку до точки вильоту
— Великобританії, а два американські безпілотники Global
Hawk RQ-4 рухалися вглиб
України. RQ-4 під номером
GINGR68 вилетів, імовірно, з
території Ізраїлю, інший безпілотник ВПС США під номером
FORTE10, ймовірно, вилетів
з авіабази НАТО в Сігонеллі,
Італія. Далі вони вилетіли в
сторону Донецької і Луганської
областей, причому один iз них
на деякий час зник iз радарів,
перебуваючи в Херсонській області. Потім він з’явився вже в
районі Старобільська Луганської області.
Варто відзначити, що безпілотники США з італійської бази стежать за донецькими бойовиками постійно. Також американські літаки-розвідники облітають тимчасово
окупований Крим. ■

■ СУД ТА ДІЛО

Антидержавного «кіна» не буде
Позов щодо скасування санкцій проти проросійських каналів ВСУ не задовольнив
Тарас ЗДОРОВИЛО
Наприкінці минулого тижня сервіс
YouTube повністю заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і
ZIK. А остаточний цвях у «домовину» пропогандистсько-проросійських каналів,
вочевидь, забив 26 квітня касаційний адміністративний суд у складі Верховного
Суду, завершивши розгляд справи щодо
визнання протиправним та скасування
указу президента щодо санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik
нардепа Тараса Козака, який пов’язаний
iз лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
Як відомо, скаргу подав адвокат Павло Попков: відповідачем у справі вказувався президент Володимир Зеленський,
а третіми сторонами — юридичні особи вказаних телеканалів. «Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю.
Повний текст постанови буде виготовлеЛюдмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині, у селі Крутьки Золотоніського району, будують сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Роботи розпочали «з
нуля» восени минулого року.
З державного бюджету виділили 5,7 мільйона гривень, 10% з
них — місцеві гроші, уточнили
«Україні молодій» у Черкаській облдержадміністрації.
Наразі діюча сільська амбулаторія розташована в старому пристосованому приміщенні. У ній медики можуть

но впродовж п’яти днів. Судове рішення
може бути оскаржено до Великої Палати
Верховного Суду», — йдеться у повідомленні ВСУ.
Нагадаємо, що 10 лютого Верховний
Суд повідомив, що визначився з двома позовами громадян, які оскаржують указ
президента, яким фактично було накладено санкції щодо трьох телеканалів: у розгляді одного відмовлено, щодо другого надано час на усунення недоліків.
Уже 15 лютого до Верховного Суду
надійшов позов ТОВ «Новини 24 години», в якому позивач просив визнати протиправним і нечинним рішення президента України та РНБО про застосування санкції до позивача. Суд залишив цей позов
без руху для усунення недоліків. А 25 лютого стало відомо, що нардеп iз фракції
ОПЗЖ Тарас Козак оскаржує у Верховному Суді указ, яким президент увів проти нього санкції.
Додамо, що міністр культури та інформ-

політики України Олександр Ткаченко назвав блокування сервісом YouTube трансляцій каналів 112, Zik, NewsOne кроком,
що наближає світ до розуміння дій України у сфері боротьби з російською пропагандою. «YouTube нарешті заблоковував
для перегляду в Україні пропагандистські канали так званої «Трійки Медведчука»: йдеться про Ютуб-канали 112 Україна, Zik, NewsOne. Наразі на вкладці онлайн-трансляції позначено, що контент
не доступний у домені нашої країни через
скаргу від уряду на протизаконний контент», — написав Олександр Ткаченко у
Телеграм.
Також міністр подякував фахівцям
платформи YouTube, що звернули увагу
на звернення та на рішення РНБО щодо
телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, «оскільки вони не є
ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною
пропагандистської війни Росії проти України». ■

■ МЕДИЦИНА

Готуються до новосілля
У Крутьках будують амбулаторію за майже 6 мільйонів гривень
приймати близько 30 пацієнтів. Завдяки новій будівлі ця
цифра помітно збільшиться.
«Ми вже очікуємо на відкриття сучасної амбулаторії.
Простора, з новим обладнанням
та додатковими можливостями
лікування людей. Сподіваюся,
ми зможемо відкрити її найбли-

жчим часом», — каже староста
села Крутьки Ольга Положай.
Зовнішні та внутрішні роботи в сільській амбулаторії йдуть
до завершення. Залишилось облаштувати водопостачання,
електропостачання, зробити оздоблювальні роботи та благоустроїти територію. Введення в ек-

сплуатацію нової будівлі планують уже наступного місяця.
До речі, в самій Золотоноші цього року планують ввести в експлуатацію критий басейн гімназії імені Скляренка, який будують 5 років. Він
слугуватиме не лише для школи, а й для всіх містян. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 КВІТНЯ 2021

■ ТРАНСПОРТ

«Узурпатори» на дорозі
Харківська міськрада придбає у лізинг
автобуси для маршрутів, які оминають приватні
перевізники

❙ У Харкові не вистачає транспорту для перевезення пасажирів.
❙ Фото з сайта kharkov.comments.ua.
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Наприкінці літа в Харкові почнуть їздити перші автобуси, закуплені за лізинговою програмою у турецьких виробників. Днями таке
рішення ухвалили депутати міськради, керуючись необхідністю заповнити маршрути, від яких відмовилися приватні перевізні компанії.
«У нас є мікрорайони, куди не заїжджає транспорт узагалі, — прокоментував новину заступник міського голови з питань інфраструктури
Євген Водовозов. — Якщо не їдуть
туди вони (перевізники), значить,

туди повинні їхати ми. Почнемо з
цієї частини, поступово узурпуючи
— назвемо це так — усю маршрутну мережу на користь комунальних
підприємств».
Приватники на рішення мерії
поки що не відреагували. Натомість стало відомо, що управлінці
придбають 150 автобусів на умовах
фінансового лізингу. Термін його
дії — 5 років. Вартість проєкту —
430 мільйонів гривень. Кошти на
партію машин виділить один iз державних банків під 10,2 відсотка
річних. Йдеться про низькопідлогові автобуси довжиною 6 і 8 мет-

■ РЕЗОНАНС

Спалення як протест
Чому не всі, хто захистив кандидатську, — науковці
Тарас ЗДОРОВИЛО
На знак протесту проти успішного захисту 26 квітня дисертації
нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою
львівський лікар, викладач Українського католицького університету та колишній речник МОЗ
Олександр Ябчанка спалив свій
диплом кандидата медичних наук.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував відповідне фото диплома у вогні на
тлі Львівського медичного університету. «Із квітня 2014 року мені
присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні
Ілля Кива захистив кандидатську
дисертацію. Комісія з 13 членів
одноголосно проголосувала «за».
Зважаючи на це, мені надалі
Людмила НІКІТЕНКО
За останній період
лісівники Черкащини разом зi школярами та студентами висадили 64850
сіянців дуба, сосни, горіха чорного, модрини європейської. Загалом було
заліснено 17,3 га.
Так, днями до благородної справи долучилися учні Черкаської міської гімназії, третьокласники. Вони побували на
екскурсії у лісівників і

соромно називатись кандидатом
наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це
офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня
кандидата медичних наук. Закликаю інших кандидатів та докторів
наук вчинити аналогічно і не йти
на компроміси з совістю.
Лише так у нас може з’явитись
шанс на науку, за яку нам не буде
соромно перед нашими нащадками», — написано в повідомленні.
Зауважимо, що Олександр Ябчанка — експерт із реформи системи охорони здоров’я. У 2017 році
став радником міністерки охорони
здоров’я Уляни Супрун, а в 2018му — речником МОЗ за її керівництва. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію у сфері пе-

рів. Вибір на користь іноземних виробників чиновники пояснили тим,
що такої довжини моделі в Україні
не випускають. У нас можна придбати більш габаритні машини, які
не рентабельно використовувати на
маршрутах iз невисоким пасажиропотоком.
За словами Євгена Водовозова,
ухвалити таке рішення мерію змусила ситуація, що виникла на ринку перевезень в умовах пандемії.
«На маршрутах, де раніше працювало 800 одиниць транспорту в день,
сьогодні нараховується в кращому
випадку 500, — повідомив він. —
Причому перевізники залишили в
основному саме соціальні маршрути. Але ж у нас є будинки та мікрорайони, де проживають в основному
пенсіонери. І їх потрібно возити».
Для обслуговування нових автобусів доведеться найняти 200 водіїв
і технічних працівників, що сьогодні зробити непросто через непопулярність цієї професії. Нова партія машин надійде в розпорядження
КП «Салтівське трамвайне депо».
До речі, муніципальний парк
Харкова недавно вдруге поповнився і новими тролейбусами завдяки
співробітництву з Луцьким автомобільним заводом. Майже півсотні
машин кілька місяців тому вдалося
придбати на кошти Європейського
інвестиційного банку. Тепер вулицями міста курсує вже більше, ніж
100 машин марки «Богдан».
Налагодили харків’яни співробітництво також iз підприємством у місті Бровари Київської області, де розпочато випуск тролейбусів на автономному ходу. Такі
машини тепер курсують у місті на
маршрутах, де відсутня контактна електромережа. Як повідомив
секретар міськради Ігор Терехов,
Харків наразі придбав півсотні моделей, що укомплектовані імпортними частинами. Ці тролейбуси
мають низьку підлогу, тому комфортні для людей з обмеженими
можливостями. ■
діатрії, гематології. З 2014 року є
кандидатом медичних наук.
Висловив свій протест і нардеп
від ЄС Володимир Ар’єв: «Після
сьогоднішнього «кандидата наук»
я вирішив піти з аспірантури. Краще просто книгу напишу».
Нагадаємо, що в понеділок
Ілля Кива «захистив» кандидатську дисертацію з державного
управління. Тема — «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на
прикладі країн ЄС та України)».
Захист відбувався в державному
Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів
на нього пропускали за списками,
які погоджував помічник народного депутата.
Наявність звання кандидата
наук, зокрема, дає доплати до зарплат на державних і педагогічних
посадах. А згідно з розслідуванням
Bihus.Info, у своїй кандидатській
дисертації депутат ОПЗЖист Ілля
Кива використав довідку з фейковим підписом і вказав наукові конференції, в яких участі не брав. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Росте зміна
На Черкащині заліснено понад
17 гектарів площі
дружно садили дубовий
ліс. Діти молодшої школи
разом iз батьками та лісівниками із задоволенням
прилаштовували в землю

сіянці дуба неподалік адмінприміщення Черкаського держлісгоспу, розповіли в обласному управлінні лісового та мис-

ливського господарства.
Після садіння нового
лісу дітвора відвідала у
Дахнівському лісництві
кабінет шкільного лісництва, теплицю, де вирощують посадковий матеріал, та ознайомилася з
технікою і засобами, які
лісівники використовують для гасіння лісових
пожеж. Останньою і дуже
цікавою для школярів зупинкою у лісівничій екскурсії став вольєр, де розводять диких тварин. ■
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■ СТОПФЕЙК

За нами правда
На науковій міжнародній
конференції спростували вигадки
про Романа Шухевича
Світлана МИЧКО
У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулася
Міжнародна наукова конференція «Український визвольний рух періоду Другої світової війни: пам’ять VS
пропаганда». Її організували міська рада Тернополя,
історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету, Центр історії української державності історичного факультету Київського
національного університету та державний архів Тернопільської області за підтримки Посольства України в Державі Ізраїль та сприяння Українського інституту національної пам’яті. Метою заходу, як повідомила пресслужба Тернопільської міськради, було
спростування комуністичних міфів про українських
героїв. Зокрема — легендарного головнокомандувача
Української Повстанської армії Романа Шухевича.
Коротко нагадаємо читачам, що не так давно, за
рішенням міськради, ім’ям Шухевича назвали центральний стадіон Тернополя, що викликало скандальний міжнародний резонанс. Так, цю ухвалу категорично засудив, з вимогою скасування, посол Ізраїлю
в Україні Джоель Ліон. Влада польського міста Замосць припинила співробітництво з Тернополем в реалізації спільного проєкту з кошторисом понад 68 тисяч євро. Протест висловив й Інститут національної
пам’яті Польщі, заявивши, що командувач УПА Роман Шухевич «відповідальний за геноцид польського цивільного населення на Волині й у Східній Малопольщі». У відповідь міський голова Тернополя Сергій
Надал тоді категорично заявив, що присвоєння міському стадіону імені Шухевича скасовано не буде, відтак почалася робота з організації згаданої конференції.
«Українську історію переписували століттями,
— сказав у своєму виступі на цьому представницькому форумі міський голова Тернополя. — Наші вороги
прагнули знищити українську націю не лише фізично, а й викрасти нашу історію, сплюндрувати подвиги
героїв. Деякі наші західні сусіди, на жаль, досі вірять
у ці історичні фейки, тож ми просто зобов’язані доводити правду на основі документів. Кожен народ має
право шанувати своїх героїв, а історією мають займатися науковці. Майбутнє не може бути заручником
пропагандистської брехні. І я пишаюся результатами
роботи нашої конференції, в ході якої науковці фактами та документами зруйнували російські фейки про
Романа Шухевича».
Військовий історик, завідувач сектору воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Василь Павлов констатував, що
документальних доказів про воєнні злочини та злочини проти людяності підрозділів, якими керував Роман
Шухевич, немає, навіть у так званій «справі Оберландера». Як відомо, у 1966 році прокуратура Німеччини
на прохання уряду Польщі провела слідство у справі
вбивства польських громадян у Львові в 1941 році. Суд
довів непричетність батальйону «Нахтігаль», яким керував Роман Шухевич, до тих антипольських та антиєврейських погромів.
Присутній на конференції посол України в Ізраїлі
Євген Корнійчук повідомив, що вже є попередня домовленість з мерією Єрусалима щодо увіковічення стелою чи монументом пам’яті українських Праведників народів світу, серед яких — і учасники українського повстанського руху. А керівник державного архіву
Тернопільської області Федір Полянський зауважив,
що треба взагалі дуже обережно ставитися до документів радянської окупаційної адміністрації щодо національно-визвольного руху, бо багато з них були свідомо
сфальсифіковані. Його позицію підтримали декан історичного факультету Київського національного університету Іван Патриляк та заступник директора Інституту національної пам’яті Володимир Теліщак.
«Періодичні дискусії, які виникають довкола окремих
історичних постатей, свідчать, що є потреба у більшій
кількості наукових заходів та досліджень, які посилюватимуть розуміння та сприятимуть консенсусу щодо
складних історій», — зазначив останній.
У ході панельних дискусій науковці обговорили
також питання інструменталізації пам’яті про різні сторінки історії Українського визвольного руху
та його персоналій пропагандами різних політичних
сил у минулому й сьогодні. Зокрема, було розглянуто
такі теми, як «Український вимір Другої світової війни», «Історія українського визвольного руху у прицілі
пропаганди: від сталінської до путінської», «Історична пам’ять в гібридній війні». ■
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■ ТАКІ СУСІДИ

Що не так з Росією?
Кацапське одоробло неодмінно впаде — питання лише часу
Тетяна ПАРХОМЧУК

Кому як не українцям знати краще, що російський політикум
завжди претендував на особливу роль у сучасному світі.
У російському етносі живе абсолютна впевненість, що околиці Російської (потім радянської)
імперії від Чукотки до Карпат —
зазнали величезної жертовності
з боку росіян, були ними приголублені, нагодовані, підняті до
цивілізованого стану в культурі
й науці. Розповсюджене переконання, що приєднання «національних околиць» — а ними
була вся Середня (Центральна)
Азія, Казахстан, територія від
Уралу до Курильських островів,
Кавказ та Закавказзя, Прибалтика й Україна — зберегли свою
національну ідентичність тільки
«завдяки» співжиттю з Росією.
Причому, вкладаючи колосальні
кошти у розвиток околиць, Росія
обділяла свій народ, жертвувала розвитком свого науковокультурного потенціалу. Під час
перебудови росіяни із захватом
прийняли Декларацію Російської Федерації про суверенітет і
національну незалежність. Нагадаємо, що саме Росія в СРСР
очолила парад «суверенітетів».
Прибалтика лише наслідувала
приклад «старшої сестри».
То що ж потім упало на голову
Кремлю, що він став цвяхом
світової програми зі збору колишніх радянських, а за нагоди
й сусідніх земель? Будь-яким
жорстоким методом. Судячи з
історії — нічого. Просто ментальність сучасних правлячих
кіл РФ вимагає як повного обнулення, так і глибокої та болючої трансформації. Але не
болючішої, ніж наслідки втручання Кремля в суверенність
інших держав.

Синдром Нестора
Після феєричного виходу
Росії з Союзу в програмній роботі «Как нам обустроить Россию?» Олександр Солженіцин
закликав звільнитись від «азиатского подбрюшья», від прибалтів та інших нацменшин, що
все дивляться на Росію вовком,
і розпочати «обустройство» нової Росії — з Україною, Білоруссю та Казахстаном. А вже у
складі вони будуть чи у союзі —
питання другого плану.
Своєї справжньої історії ані
Росія, ані Україна не знають.
У кращому випадку ми користуємось міфами, продукованими спочатку придворними літописцями, потім придворними істориками. Можновладці в цих міфах завжди
були мудрими, справедливими
та хоробрими.
Їх автори, не відаючи сумніву й докору сумління, шкребли перами пергаменти й залишали нащадкам образи романтизованих князів та царів, які
насправді були для своїх народів бичем божим.
Вік за віком в історіографії
вишикувалася галерея кривавих убивць та завойовників,
імена яких офіційна пропаганда й наука втовкмачували
в нашу свідомість як визначних державотворців та національних героїв, на яких нас
вчили молитися зі шкільної

❙ Дракула «третього Риму» «кошмарить» усю Європу.
парти. Від княгині Ольги та
Долгорукого до Івана Грозного, Петра та Катерини Великої кожна сторінка історії просякнута кров’ю — як громадян
своїх, так і на поневолюваних
територіях.
Тоталітаризм, про який тепер не просторікує хіба ледачий, розпочинався не з Леніна чи Сталіна, не з декабристського ката Миколи Першого. Його підвалини закладені
традиціями київських князів
і освячені візантійством. Ці
традиції вони понесли в північні хащі, де щойно позлазила з дерев мерь, чудь та інші
племена. Через п’ять віків,
асимілювавши населення колонізованих теренів і розчинившись у ньому без решти,
збагатившись досвідом золотоординських підступів та азіатського віроломства, потомки
древніх русичів повернулись
«до витоків». Древня Київська Русь стала для них «Малороссией»..., а в сьогоднішньому варіанті вже й квазідержава ОРДЛО просовується світу
московитами як державний
суб’єкт.
Переписування історії для
давньоруських, російських
та радянських несторів стало
такою звичною справою, що
вони цього не тільки не соромилися, а чинили свою справу
публічно й пишалися нею.
За радянських часів ми
мали кілька версій історії.
Громадяни зі шкільної парти звикали до того, що є історія дозволена й недозволена,
що влада має право нав’язати
своїм підданим таке знання й
розуміння історії, яке їй вигідне. От цікаво, а чим нещодавно
керувалось видавництво «Грамота», де були видані останні
свіжі підручники з історії для
учнів 9-10 класів українських
шкіл з картою України без території Криму? Міністерство
освіти й науки та Державна
наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти»
змусили видавництво «Грамота» переробити мапу України,
але чи справді це просто «прикра помилка», як сказали про
це чиновники, чи маємо наочне переписування історії?
Тут слід зазначити, що «узгодження» підручників історії
має відбуватись у рамках міжурядових взаємин. Тобто не

наукові інститути, не російський та український народи виступають зацікавленими
сторонами, а уряди.
Однак наразі говорити про
уряд РФ марна справа. Але й
своєму не віриться і на ламаний мідний гріш. За тридцять
років ми мали цих урядів стільки, що збилися з ліку. Після
річного царювання прем’єрів
виганяли у відставку як таких, що недолуго вправлялися зі своїми обов’язками.

Хто для України герой —
для Росії ворог
А історія є матерія більш
тонка й більш вартісна, ніж
економіка, необережне поводження з нею загрожує не кри-

охопленої націоналістичним
дурманом молоді перешкодити тріумфальному поверненню російської ідеї на свої історичні терени. Для росіян УСС
завжди були й будуть ворогами, УГА — несвідомими галичанами, яких ошукали й повели на Київ підступні націоналістичні лідери, Центральна
Рада — зрадниками, Петлюра,
Грушевський, Винниченко, а
тим більше Бандера чи Шухевич — заклятими ворогами.
І росіяни, виходячи з відомої
формули, — хто не з нами, той
проти нас! — стовідсотково мають рацію. Ці постаті справді
дбали про національні інтереси України, які жодним чином
не збігалися і не могли збігати-

Фіговим листком прикриває головний комуніст РФ
неспроможність і занепад, що майорить на горизонті
власної країни.
зами, а загальнонаціональним
крахом.
От і зараз Росія на ходу паралельно із загарбанням України переписує історію і свою,
і всіх, до кого лізе зі своїми
міцними «обіймами».
Хоча вся її історія передбачувана.
Чомусь національне самоствердження кожного народу
з числа колишнього СРСР супроводжувалось боротьбою за
суверенітет із Російською імперією.
Із загарбницькою, колонізаторською політикою
Росії. Не з російським народом чи культурою, а саме з імперськими посяганнями на
панування навсебіч — куди
тільки дотягується рука. Кожен національний історичний
діяч, кожен лідер чи патріот,
що виступив проти великодержавницької ідеї Росії, втрапляв у «чорний список».
Для Росії імена українських козацьких гетьманів та
полководців,
українських
патріотів, літераторів, учених ненависні. Для пересічного росіянина вони — «нацики», для російського політикуму — ідейні вороги. Це для
українців Крути — місце подвигу київських студентів, для
офіційної російської історії
воно знаменує чергову спробу

ся з інтересами Росії.
Історія Росії — це історія
загарбання чужих земель, історія поневолення країн і народів, історія нищення чужої
культури і чужого духу. Кожен народ, який виявляв супротив Росії, не може не бути
для неї ворогом. Тому в нас —
різні пантеони. Різні сторінки
як горя, так і героїчної слави.
Для росіян гетьманський Батурин — «осиное гнездо предателя Мазепы». І вони пишаються, що цар Петро вирізав Батурин, а шість тисяч наших предків-козаків повісив
на плотах і пустив по течії Сейму. А для нас це — біль і слава. Сталін нагороджував бойовими орденами тих, хто нищив
рештки загонів ОУН — УПА й
виселяв українців у Сибір. Ці
чекісти для Росії — герої. Для
нас — кати.

Історія Росії — це історія
занепаду
Сучасна російська пропаганда аж захлинається, що на
теренах колишнього Радянського Союзу порушують права «русского населения». І це
стало одним із обґрунтувань,
що росіяни роблять у Криму
й на Донбасі. А насправді порушення полягає в тому, що
російськомовне та російськомисляче населення поставле-

не в рівні умови з титульною
нацією, або ж, згідно з міжнародним правилами та нормами, держави вимагають натуралізації — вимагають знання
мови, прийняття та дотримання національних стандартів.
От і зовсім не дивують заклики лідера російських комуністів Геннадія Зюганова
до президента Путіна перестати панькатись і негайно відвоювати Донбас. Водночас Зюганов вважає, що Україна не
спроможна вести сучасну війну, їй нічим її вести. Мовляв,
армія в Україні «зараз гірша
в 10 разів, ніж у 1990-ті роки.
Усі їхні установки можуть
бути розстріляні без заходу на
територію України».
Хоча насправді цим фіговим листком прикриває головний комуніст РФ неспроможність і занепад, що майорить
на горизонті власної країни.
Принаймні, про це свідчать
дані закордонних розвідок,
зокрема, Британської.
У свою чергу, і спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявляє, що насправді Росія не може воювати, бо в неї немає сил на велике
протистояння. А нарощувала
РФ сили на кордоні з Україною для збільшення рейтингів Путіна для свого населення.
І справді, випробування
новинок науки, техніки, військових знарядь убивства не
витримують критики. От і недавно Росія втратила черговий військовий супутник «Меридіан», який був запущений
у 2009 році. Він зійшов з орбіти і згорів в атмосфері.
Ще один збройний конфуз
«спалила» союзниця Росії —
Вірменія. Глава вірменського
уряду Нікол Пашинян зробив
закид РФ, що вона «підтримала» Вірменію у боротьбі за Нагірний Карабах бракованими
винищувачами Су-30 СМ — без
ракет «повітря — повітря».
Росія ж виправдовувалась
фактом, котрий раніше категорично заперечувала, мовляв, усе з цими винищувачами добре, — ними в Сирії розтрощили лікарню.
Не буде великим здивуванням, якщо Пашинян пішов у
відставку ще й тому, що спровокував Москву запевнити світ
у своїй агресії.

Усі імперії розпадаються
Росія взялася будувати
нову імперію. Але одна справа декларувати для народних
мас «вечность третьего Рима»,
зовсім інша — розуміти, що всі
імперії зрештою розпадаються. І що першими відокремлюються від імперського тіла
території, які не розчинилися
в російському етносі, зберегли
національну самобутність.
Україна ж за сім років пролила вже ріки крові, аби не
дати імперському духу моральної деградації і занепаду поглинути пів світу. У тій
борні вигартувався, як меч із
розпеченого в горнилі заліза, наш національний дух. На
жаль, нас не обійшла участь,
яку колись напророкували мудрі римляни: хто зневажить минуле, у того майбутнє вистрелить із гармати.
Для Кремля це вже в дуже недалекому майбутньому. А для
нас зараз важливо, аби національна ідея і політика укорінилась у владних еліт як моральна сила, що здатна гуртувати народ, а не була простим
набором тріскучих фраз. ■
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■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

■ СЛІПОТА

Колія, яка зближує

Стурбовані.
Але своя
сорочка
ближче до
тіла

Гельсінкі і Таллінн з’єднають тунелем під
Фінською затокою
Ігор ВІТОВИЧ
Фінляндія та Естонія підписали протокол iз будівництва залізничного тунелю під
Фінською затокою, якому належить з’єднати столиці цих
країн і фактично зробити їх
одним міським конгломератом. Довжина траси становитиме 103 кілометри, вартість
робіт оцінюється в 20 мільярдів доларів. Планується,
що до кінця 2024 року будівництво може бути завершено,
повідомляє «Євроньюс».
Цей залізничний тунель
має стати найдовшим підводним шляхопроводом, вдвічі
довшим, нiж тунель під Ла
Маншем, який з’єднує європейський континент з Великою Британією. «Тунель,
звичайно, довгий, але нам
дуже пощастило в тому, що
тут відмінні геологічні умови — тверда скельна порода,
граніт на всьому шляху від
Гельсінкі до Таллінна», —
пояснює підприємець Пітер
Вестербака. «І технічно це
має бути не так уже й складно, хоча звичайно, ніколи
не знаєш, на що натрапиш.
Але ми вважаємо, що зможемо бурити дуже швидко, застосовуючи нову технологію
плазмового буріння, — це в

десять разів прискорює процес. Будуть застосовані інновації». Усього на трасі працюватимуть 60 бурових машин.
Передбачається збудувати два тунелі — для вантажних і пасажирських поїздів.
У Фінській затоці планується насипати штучний острів,
на якому буде залізнична зупинка. Прихильники проєкту стверджують, що він буде
сприяти економічному розвитку обох країн, але багато
спостерігачів висловлювали
сумніви щодо рентабельності
даної споруди. Проєкт підтримав i Європейський Союз.
На цей час зв’язок між
двома містами здійснюється
поромами, які долають відстань між ними за 1,5-3,5 години. Швидкісні потяги будуть долати відстань підводним шляхом за 20-30 хвилин.
Тунель з’єднуватиме аеропорти обох столиць.
Три країни Балтії також реалізують інший великий залізничний проєкт Rail
Baltica («Балтійська залізниця») — залізниці з європейською стандартною колією,
яка повинна з’єднати Литву, Латвію та Естонію, Східну Польщу та Західну Європу. Згідно з проєктом, єди-

❙ Так виглядатиме майбутній тунель.
на європейська колія має
з’єднати Таллінн, Ригу, Каунас, Варшаву, Берлін та
Гельсінкі (а в подальшому —
маршрут проляже аж до Венеції), поліпшивши, таким
чином, зв’язок між центральною та Східною Європою. Головною метою Rail Baltica є
відновлення безпосереднього зв’язку країн Балтії з європейською
залізничною
мережею та розвиток регіональної інтеграції. Інтеграція залізниць країн Балтії
в транспортну систему Євросоюзу дозволить збільшити швидкість руху поїздів, а
відтак пасажиро- і вантажопотоки й прибутки.
Усі три країни Балтії та
Польща оголосили проєкт одним зі своїх пріоритетів у галузі розвитку транспортної
інфраструктури. Рішення Європарламенту та Ради Європи
визначило проєкт Rail Baltica
частиною пан’європейського

коридору № 1, який включає також автодорожню частину (Via Baltica) та відгалуження А на Калінінград (Via
Hanseatica).
Залізниця, як передбачається, стане швидкісною
(швидкість руху поїздів повинна досягати 250 км/год).
Днями балтійська агенція
новин DELFI повідомила, як
будуть виглядати потяги Rail
Baltica. Вони будуть пофарбовані в жовтий, білий і синій
кольори, повідомляють представники спільного підприємства RB Rail. При створенні
концепції дизайнери вибрали
елемент, який об’єднує всі
країни Балтії, — Балтійське
море. Кольори символізують
море, сонце і пісок. У вагонах
буде все для комфортного перебування в дорозі — бездротовий інтернет, USB-гнізда
для зарядки пристроїв і екрани з актуальною інформацією
про поїздку. ■

■ ГЛУХИЙ КУТ

Голосували за популістів — отримуйте
У Болгарії вдруге не змогли створити уряд, імовірні нові вибори
Олег БОРОВСЬКИЙ
У Болгарії провалилася вже друга
спроба створити уряд за результатами
парламентських виборів, що відбулися
4 квітня. Створена рік тому популістська партія протесту «Є такий народ», новачок у болгарському парламенті, яка
стала другою на виборах, заявила, що
не буде намагатися створити уряд. Як
написав у фейсбуці її лідер, співак і телеведучий Славі Трифонов, ця партія
не має досить своїх депутатів чи партнерів для того, щоб сформувати стабільний уряд, а підтримки від традиційних партій, яких вона звинувачує в
усіх бідах країни, сама не прийме.
«Підтримка, яку нам пропонують,
— це підтримка політичних упирів,
що є шкідливими, жадібними і довели свою скомпрометованість. І це буде
не підтримка, а залежність», — заявив

Трифонов. Тому, написав він, колишня чемпіонка світу з шахів Антоанета
Стефанова, яку він висунув на посаду
прем’єр-міністра від своєї партії, негайно поверне мандат на формування
уряду президентові Румену Радеву.
Перед цим, 23 квітня, так само не
змогла створити уряду перша за результатами виборів популістська консервативна партія ГЕРБ на чолі з колишнім
прем’єр-міністром Бойко Борисовим.
Ця партія керувала Болгарією самостійно чи в коаліціях із 2009 року з перервою в 2013–2014-му, але на нинішніх виборах отримала тільки менш ніж
26 відсотків голосів та ще й втратила своїх союзників, які не пройшли до
нинішнього складу парламенту. Партія
«Є такий народ» отримала 18 відсотків,
набравши їх на хвилі розчарування виборців невпинною корупцією й бідністю. Крім того, здобутки на виборах ма-

ють іще дві партії схожого штибу.
Таким чином, за Конституцією
Болгарії, залишається третя й остання
спроба формування уряду, і її аналітики вважають нереальною. Третю
спробу сформувати уряд може зробити Болгарська соціалістична (колишні комуністи) партія, яка посіла на
виборах третє місце з 15% підтримки.
Соціалісти вже навіть визначились із
розподілом міністерських портфелів,
повідомляє болгарська газета «Труд»,
але, натомість, ще не визначилися з
можливими коаліційними партнерами. Серед можливих партнерів називають партію «Демократична Болгарія».
Соціалісти зберуть політбюро відразу
після Великодня, щоб вирішити, чи
братися за справу і з ким. У разі провалу й третьої спроби створити «червоний уряд» президент має призначити нові вибори. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Росії заборонили роботу
штабів Навального
Прокуратура Москви припинила
діяльність штабів Олексія Навального і попросила суд тимчасово зупинити роботу Фонду боротьби з корупцією
(ФБК). Це означає, що штаби та ФБК не
зможуть організовувати будь-які акції,
брати участь у виборах, користуватися
банківськими рахунками для будь-яких
цілей, крім сплати штрафів, відшкодування заподіяних їхніми діями збитків
тощо. Штаби вже заморожують сторінки в соцмережах. Утiм російські опозиціонери обіцяють продовжити боротьбу
проти влади індивідуально. Уряд Німеччини назвав ці дії російської влади таки-

ми, що суперечать верховенству права.
Про те, що прокуратура вирішила призупинити роботу штабів Навального, стало відомо під час попереднього обговорення справи в Московському міськсуді
— це початкова стадія судового процесу
щодо визнання ФБК і штабів екстремістськими організаціями.

У Туреччині запроваджують
повний локдаун
Із 29 квітня по 17 травня в Туреччині
вводять повний локдаун через спалах
епідемії коронавірусу, повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. «Сьогодні ми оцінили останні події, що стосуються епідемії, на засіданні кабінету

міністрів. Для того, щоб після Рамадана ситуація покращилася, цифри iз захворюваності повинні зменшитися — до
5 тисяч хворих на добу», — цитує слова Ердогана газета Hurriyet. Відтак у Туреччині встановлюється обмеження на
міжміські поїздки, призупиняється очне
навчання в школах, заповнюваність громадського транспорту не може перевищувати 50%, також буде закрито велику
частину установ.

Єврокомісія подала до суду
на AstraZeneca
Єврокомісія подала до суду на
AstraZeneca за порушення угоди про
попередні замовлення вакцини, пові-

домляє «Євроньюс». Представник ЄК
Стефан Де Кеєрсмакер заявив про недотримання шведсько-британською
компанією окремих положень контракту. Чиновник зазначив і те, що її
керівництво не змогло надати Брюсселю «гідну довіри стратегії відновлення
поставок». Згідно з угодою, з грудня
по червень європейські країни розраховували отримати від AstraZeneca 300
млн доз препарату. Але в березні компанія заявила, що за цей термін зможе
надати в розпорядження держав блоку лише третину з обіцяних ампул. Рішення переслідувати виробника вакцини в судовому порядку підтримали всі
27 країн-членів ЄС. ■

Німеччина проти санкцій
стосовно Росії
Ігор ВІТОВИЧ
Попри російські провокації на
кордоні з Україною, ворожі акти
російських спецслужб у Чехії та
Болгарії та драму ув’язненого Олексія Навального, міністр закордонних
справ Німеччини Гайко Маас проти
посилення санкцій стосовно Росії. В
інтерв’ю громадському телемовнику
ARD очільник німецької дипломатії
висловив побоювання тим, що сказали б у Москві у випадку чергових санкцій.
Саме через нинішню напруженість необхідно прямувати до діалогу з Москвою, заявив Гайко Маас.
«Весь світ каже, що відносини Росії
з Німеччиною та Європейським Союзом опинилися на дні», — сказав політик, і додав, що «не повинно так бути далі». Маас переконував, що «суть дипломатії» включає
переговори з країнами, відносини з
якими важкі Як він зазначив, «особливо виправданим це є (у випадку)
Росії і особливо тепер». На запитання, чи погоджується він з коментарем президента США Джо Байдена, що «Путін є вбивцею», Маас відповів: «Досі я цього не сказав і не збираюся».
Коментуючи справу Навального,
очільник німецької дипломатії сказав, що слід поставити собі запитання, чи різкіші засоби поліпшили б
ситуацію опозиціонера. «Чи в Москві скажуть: дякуємо, що ви призначили тепер ще жорсткіші санкції?
Не думаю. На мій погляд, буде навпаки», — сказав Гайко Маас. Як вважає
глава дипломатії Німеччини, необхідно діяти відповідально і не можна
«просто наслідувати тих, хто завжди
вимагає найжорсткіших заходів».
Ніби заочно полемізуючи з главою МЗС Німеччини, польський євродепутат Ришард Лєґутко сказав,
що Путін поводиться так зневажливо і нахабно, бо знає, що жорсткої
реакції ЄС на дії агентури РФ у Чехії
та Болгарії не буде. «Президент Росії
Володимир Путін зухвалий, бо знає,
що структури, відповідальні за зовнішню політику Європейського Союзу, воліють не реагувати на дії російських спецслужб у Чехії та Болгарії»,
— заявив у понеділок польський євродепутат, депутат від правлячої партії «Право і справедливість» Ришард
Лєґутко.
В ефірі телеканалу TVP Info
Лєґутко розкритикував відсутність
дій Європейського Союзу та більшості західних держав-членів проти
найновіших актів саботажу російської військової розвідки ГРУ в Чехії
та Болгарії. На думку євродепутата
та співголови фракції Європейських
консерваторів та реформістів, відсутність твердої реакції на дії Росії більшості західних членів ЄС свідчить
про те, що вони уникають «сварок».
«Ми готові закрити очі зараз, якщо
щось подібне трапиться в майбутньому, ми також закриємо, ми вже
робили це багато разів у минулому.
Це політика західних країн щодо
Росії», — оцінив ситуацію євродепутат. ■
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■ ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Олег ГАНСЬКИЙ

Зелена енергетика в Україні продовжує стрімко розвиватися:
кількість основних потужностей, що виробляють невпинно чисту енергію, збільшується — так само, як і частка ринку та його
відсоток у загальному балансі. Відбувається цей процес, втім, не
завдяки участі держави, а всупереч їй. Адже українські чиновники, підписавши меморандум — про повернення державних боргів
інвесторам — з усіма учасниками цього ринку, тепер не поспішають його виконувати. Наразі погашено близько п’ятої частини із
загальної суми. Ба, навіть більше, держава планує організувати
ще один «умовно чесний» шлях для заволодіння коштами бізнесменів — запровадити акциз на продаж зеленої енергії.

Зростання на третину
Частка сонячних і вітрових
електростанцій у структурі виробництва електроенергії України за 2020 рік зросла вдвічі:
із 3,3% у 2019 році до 6,8%.
За повідомленням Укренерго,
встановлена потужність ВЕС і
СЕС зросла на 41%, або на 1,9
ГВт — до 6,4 ГВт за 2020 рік.
Усього за цей період сонячні й
вітрові електростанції виробили 148,9 млрд кВт-год електроенергії.
Основний приріст виробництва і встановлених потужностей відновлюваної енергетики
зафіксовано в сонячної генерації — 1,8 ГВт за 2020 рік. «Пік
виробництва СЕС у весняно-літній період припадає на години
денного зниження споживання,
тобто з 12 до 17 годин, що вимагає гнучких інструментів для
їх балансування. Саме балансування відновлюваних джерел,
переважно СЕС, у денні години було в минулому році і залишається сьогодні основною проблемою інтеграції відновлюваних джерел в енергосистему
України», — пояснюють в Укренерго. За прогнозами оператора об’єднаної енергосистеми
України, зростання потужностей «зеленої» енергетики продовжиться в 2021 році і, відповідно, буде рости її частка в
загальній структурі виробництва електроенергії в Україні.
Загальна ж вартість електроенергії, яка буде вироблена установками на відновлюваних джерелах електроенергії в Україні в 2021 році, може
скласти 53 млрд грн. За твердженням Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері
енергетики та комунпослуг, ця
сума перевищить минулорічний показник на 32,5%. У 2020
році ця цифра, як відомо, становила 40 млрд грн.
Розрахунки НКРЕКП засновані на показниках енергетичного балансу на 2021 рік Міністерства енергетики, згідно з якими
виробництво електроенергії альтернативними джерелами в цьому році складе 13 350 млрд кВтгод, що на 19,6% більше, ніж у
2020 році, коли ця цифра становила 11 154 млрд кВт-год.
Прогнозний обсяг річного
виробництва «зеленої» електроенергії в 2021 році враховує потужність нових ВДЕ, які планується підключити до енергосистеми до кінця року. Середньозважений «зелений» тариф
в Україні в 2021 році складе
382,12 грн/МВт-год і буде на
4,5% нижчим, ніж у 2020 році,
коли він становив 399,89 грн/
МВт-год.

Данський шлях
Тим часом зарубіжні інвестори звинувачують українську владу в тому, що вона не квапиться
погашати свої борги перед ними,
передбачені у двосторонньому
меморандумі. Зокрема, інвестори з Данії очікують рішення Кабінетом Міністрів України боргової кризи в секторі «зеленої»
енергетики для того, щоб в Україні продовжувався розвиток
відновлюваної енергетики та

держава могла виконувати свої
екологічні зобов’язання перед
ЄС.
«Успішний «зелений» перехід Данії став можливим завдяки широким політичним домовленостям, які забезпечують
стабільність і передбачуваність
як для енергетичної галузі, так
і для інвесторів і споживачів.
Передбачуваність і стабільність
також є надзвичайно актуальними в українському контексті,
коли ми всі були свідками недавньої кризи, пов’язаної з «зеленими» тарифами для сонячних і вітрових станції, і впливу цієї ситуації в Україні», —
сказав Оле Міккельсен, посол
Королівства Данія в Україні,
Грузії та Вірменії, пояснивши,
що Данія почала свій шлях з переходу на «зелену» енергетику
в 1970-х після економічної кризи, яка стала результатом нафтової кризи.
«Після цього Данія зрозуміла, наскільки важливо нам диверсифікувати поставки, диверсифікувати використання енергетики. Ми прекрасно розуміємо, що це питання безпеки, але
водночас це питання навколишнього середовища. І це саме ті
виклики, які Україна переживає сьогодні», — додав посол.
На його думку, Україна потребує диверсифікації енергопостачання й одночасно хоче зменшити викиди парникових газів
хоча б на 40% до 2030 року, до
того ж зберігаючи економічне зростання і переконуючись
у тому, що має гарне стабільне джерело постачання електроенергії. «Ми так само сподіваємося, що, відповідно до меморандуму, будемо продовжувати
інвестувати в український «зелений перехід», — сказав Мікельсен.
«Вся індустрія чекає зараз
повного залагодження ситуації з
затримкою виплат за попередніми закупівлями «зеленої» енергії. Ми хочемо побачити більше будівництва вітрових турбін і так само створення гарної,
надійної системи в Україні», —
заявив Нілс де Бар, президент
компанії «ВестасНортерненд
Централь Юроп», додавши, що
Україна може отримати перевагу від співпраці з Данією в плані
отримання досвіду при переході
від «зелених» тарифів до «зелених» аукціонiв і ринкових умов
роботи сектору відновлюваної
енергетики.
На тлі кризи в «зеленій»
енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України в 2020 році склав 868,2
млн, тоді як у 2019 році чистий
приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року. Держава вкрай повільно розраховується зі своїми боргами. Станом на
початок нинішнього місяця підприємствам «зеленої» енергетики перераховано 4,6 млрд грн із
суми боргу 2020 року. Рівень
розрахунків держави з виплати
становить 20%. Заборгованість
держпідприємства «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики досягає 17,8 млрд грн.

Як не борг, то акциз
Влада України не поспішає розраховуватися з інвесторами за
зелену енергетику і навіть планує запровадити новий податок

❙ Виробництво «чистої» енергії в Україні постійно зростає — навіть попри шалені заборгованості
❙ інвесторам з боку держави.
❙ Фото з сайта unian.net.
Між 3,2 і 40
На тлі цієї ситуації українська влада планує запровадити акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії. Ставка ще точно не визначена, наразі пропонується широкий її
діапазон — від 3,2% до 40%.
НКРЕКП пропонувала запровадити ставку в розмірі 3,2% і
за рахунок цього погасити борги перед самими ж виробниками
«зеленої» енергії.
За розрахунками НКРЕКП,
мінімальний рівень акцизу в
3,2% може принести понад 1,5
млрд гривень додаткових надходжень на рік. Найбільше це
рішення вдарить по енергохолдингу «ДТЕК» Ріната Ахметова,
який є найбільшим виробником
«зеленої» електроенергії в Україні із 25% часткою ринку.
Інвестори у зелену енергетику висловили рішучий протест,
назвавши ініціативу регулятора
примусовим фінансовим обмеженням гравців ринку і додатковим зниженням «зеленого»
тарифу». І заявили, що нові правила гри погіршують умови для
проєктів ВДЕ, підштовхуючи
інвесторів усе-таки звернутися
до міжнародних арбітражів. До
того ж, на думку самих гравців
ринку, питання акцизів узагалі
не належить до повноважень
НКРЕКП, адже така ініціатива
вимагає внесення змін до Податкового кодексу.
Влада одразу ж погодилася й вирішила запровадити акциз для відновлюваної енергетики шляхом внесення змін до
податкового Кодексу. Ця норма
так само міститься у новій концепції, яку розглядатиме уряд.
Бізнес, утім, хоча й не вірить у
чудо, але сподівається, що ставка акцизу, якщо його таки затвердять, буде мінімальною. І в
жодному випадку не 40%. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
«Тесла» піднімає ціни
Компанія «Тесла» різко підвищила ціну на черепицю «Солар Руф». Минулого
літа ціна на дах площею 367 квадратних метрів iз сонячною установкою потужністю 12,3 кВт становила 55 тисяч доларів без урахування пільг. Тепер його ціна коливається від 80 до 100 тисяч доларів.
Джерело зазначає, що після кількох років затримок продажі сонячних дахів
«Тесла» нарешті набирають обертів. Протягом декількох останніх кварталів кількість установок цих домашніх електростанцій швидко зростала. Імпульсом, який
змінив ситуацію, став випуск третьої версії панелей «Солар Руф», дешевшої завдяки оптимізації і прискореному процесу установки. Понад це, «Тесла» продовжувала допрацьовувати продукт і кілька разів переглядала ціни в бік зниження. Востаннє це було зроблено минулого літа.Однак тепер курс, мабуть, змінився.

■ ДО РЕЧІ
Водень і європейські тренди
Україна вигідна для ЄС як партнер iз великим потенціалом у виробництві
«зеленого» водню. «У нас немає законодавчої бази для створення нової галузі,
але є важливі переваги: два виходи до моря, гірський масив, а також інфраструктура газотранспортної системи, яка має підключення до європейської системи. Експерти вважають, що її можна ефективно використовувати для транспортування водню в Євросоюз», — заявила народний депутат Вікторія Гриб.
Як відомо, понад 20 українських компаній увійшли в водневий альянс ЄС.
У Європі бачать прогрес України, тому прямо заявляють про зацікавленість у
співпраці в водневій енергетиці та сфері ВДЕ. «А ось українська влада, навпаки, не любить і не цінує вітчизняну зелену енергетику, звинувачуючи її в
лобізмі завищених тарифів і дотацій. Якщо судити за реальними справами нашої влади, то з’являється думка, що наш пріоритет — це імпорт електроенергії з Білорусі та країни-агресора Російської Федерації. За три місяці 2021 року
ми вклали в їхнi економіки понад 1 млрд грн», — наголосила політик, додавши, що в минулому році український уряд підписав меморандум з Німецьким
співтовариством міжнародного співробітництва — GIZ — щодо трансформації
вугільної промисловості і водневої співпраці.
«Німеччина має великий досвід у розвитку відновлюваних джерел електроенергії і бачить потенціал у розвитку водневої галузі. Співпраця з GIZ важлива
для України, але ми, як завжди, втрачаємо час. Дорожню карту водневої галузі
Міненерго обіцяло ухвалити в січні 2021 року. Але до березня був підготовлений
лише проєкт документа, — сказала депутат. — Воднева галузь може стати драйвером зростання української економіки і зміцнити економічне співробітництво України і Європейського Союзу. Ми не маємо права втратити цей шанс. Необхідно
вирішити проблеми з боргами перед зеленою енергетикою, розробити й ухвалити
необхідне законодавство і терміново запустити українську водневу галузь».
Західні країни, на відміну від нас, уже давно перебувають на цьому шляху.
Зокрема, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон озвучила бачення ЄС з водневої стратегії. Так, за її словами, влада ЄС планує інвестувати в розвиток зеленої енергетики до 2030 року 320-460 млрд євро. З них до 42 млрд євро інвестують в електролізери, 340 млрд євро — в розвиток ВДЕ генерації, і 65 млрд
євро — у створення системи зберігання, транспортування і розподілу електричної енергії.

ЕКОНОМІКА
Денис ЗАХАРОВ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Замість скандального Юрія
Вітренка новим міністром енергетики вже зовсім скоро (голосування у ВР має вiдбутися
завтра. — Ред.) може стати
протеже нардепа Андрія Деркача, якого в США називають
агентом Росії, — Герман Галущенко. Ексзаступника директора «Енергоатому» неодноразово звинувачували у знищенні
держкомпанії на догоду олігархам Рінату Ахметову та Ігорю
Коломойському. Про те, чому
на Банковій хочуть призначити
Галущенка, незважаючи на його
одіозний кар’єрний бекграунд,
розбирався «Апостроф».

Друг олігархів і Деркача
З часу відставки уряду
Олексія Гончарука минуло
вже більше року, і весь цей час
у новому Кабміні не було повноцінного міністра енергетики. Схоже, ситуація змінилася, і замість амбіційного, але
непопулярного у Верховній
Раді виконуючого обов’язки
міністра Юрія Вітренка, призначення якого двічі провалилося в парламенті, Міненерго
може очолити заступник голови правління НАЕК «Енергоатом» Герман Галущенко.
Галущенка призначили віцепрезидентом атомного монополіста в травні 2020 року.
Він — юрист iз багаторічним
стажем. Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних
справ, секретаріаті президента, Мін’юсті. Втім Галущенко
і раніше вже працював в «Енергоатомі» — і саме з того періоду тягнеться його знайомство
з украй неоднозначною фігурою українського політикуму. Йдеться про Андрія Деркача, який потрапив під санкції
США. Коли він у 2006-2007 роках очолював «Енергоатом»,
Галущенко керував юридичною службою компанії.
Водночас, на відміну від
Вітренка, кандидат у міністри нібито зовсiм позбавлений
політичних цілей і не прагне
займатися власним піаром, що
підвищує його шанси обійняти посаду. Крім того, в інформпросторі поки немає особливого негативу проти Галущенка,
каже «Апострофу» політичний
експерт МЦПД Ігор Петренко.
«Думаю, за Галущенка проголосують, адже співбесіда з
фракцією, наскільки я знаю,
пройшла успішно, негативу не
було, та й у президента він на
хорошому рахунку — це вже
запорука успіху. Негативного бекграунду, через який до
нього могли б причепитися,
начебто немає. Це не Вітренко з його премією в 25 млн грн
і всілякими компенсаціями»,
— говорить Петренко.
За його словами, тиша в
плані якогось негативу щодо
Галущенка — показник, що
він прийнятний для різних
груп впливу. Крім того, він не
настільки амбітний, як Вітренко, і не претендує ні на посаду
віцепрем’єра, ні тим паче, в
прем’єрське крісло. Крім того,
його оцінюють як ефективного
менеджера, додає Петренко.
Згоден iз колегою і політолог Володимир Фесенко. На
його думку, шанси Галущенка на затвердження на посаді
міністра більші, ніж у Вітренка, який виявився «більмом
на оці» відразу для двох олігархів.
«Шансів стати міністром у
Галущенка дещо більше, ніж
у Вітренка. Рiч у тiм, що його
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Два олігархи, агент Кремля
і помічник Зеленського:
хто домовляється про нового главу Міненерго
називають більш нейтральною кандидатурою, на відміну від нинішнього в.о. міністра, який опинився в центрі суперечок між Ахметовим
і Коломойським. Звичайно, є
ризики, що близькі до Ахметова депутати спробують заблокувати призначення Галущенка, адже вважається, що він
може не відповідати їхнім інтересам (у Ахметова вони зосереджені в тепловій енергетиці,
а не в ядерній). Кажуть, що Галущенко — приятель Геруса,
а той, як відомо, пов’язаний
з Коломойським, тому ризик
провалу призначення зберігається», — говорить «Апострофу» Фесенко.
Він зазначає, що якщо кандидата сильно буде просувати
ОП, то завдяки його умовній
нейтральності шанси на призначення досить високі, але не
стовідсоткові, а воювати проти
нового міністра можуть почати відразу після його призначення.
«З огляду на ступінь протиріч навколо Міненерго успіх цієї кандидатури не гарантований. Рано говорити і
про те, як у нього піде робота,
адже протиріччя між Ахметовим і Коломойським нікуди не
зникли. Але якщо хтось із них
почне відкрито блокувати роботу Міненерго, це тільки стимулюватиме владу до наступу
на цього олігарха. Водночас у
Ахметова в цьому відомстві великий вплив у вигляді заступників міністрів, і новому главі
Міненерго доведеться шукати оптимальний баланс інтересів, щоб контролювати цю
вотчину, тому заздалегідь нічого прогнозувати не можна,
бо надто вже зараз турбулентна політична ситуація», —
вважає експерт.

Міністерський «електричний
стілець»
Фахівці відзначають, що
новий керівник міністерства
зіткнеться з багатьма проблемами в галузі, і протилежні
інтереси двох олігархів — аж
ніяк не найголовніша з них.
«Черги з самовбивць у крісло глави Міненерго не спостері-

❙ Міністерство енергетики.
❙ Фото з сайта mpe.kmu.gov.ua.

❙ Герман Галущенко.
❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
повідає «Апострофу» член колегії Держатомрегулювання
Ольга Кошарна.
Вона акцентує увагу на тому,
що Галущенко не має належного досвіду керівництва великими держструктурами, він
здебільшого відомий як юрист.
«Варто згадати про тісний

Вітренко, який мав досвід керівництва великою
держкомпанією і розбирався в газі, міг упоратися, але
і він витримав усього чотири місяці. Занадто багато
зараз проблем в енергетиці, адекватна людина не
погодиться на цей «електричний стілець».
гається. Здавалося б, Вітренко, який мав досвід керівництва великою держкомпанією
і розбирався в газі, міг впоратися, але і він витримав усього чотири місяці. Занадто багато зараз проблем в енергетиці, адекватна людина не погодиться на цей «електричний
стілець». Це величезні борги
на ринку газу та електрики,
потреба в реформі вугільної галузі, збереженні уранового виробництва і так далі», — роз-

зв’язок Галущенка з пiдсанкційним Андрієм Деркачем.
До речі, разом iз Галущенком
в «Енергоатом» прийшов багаторічний помічник Деркача Олег Бояринцев, він зараз
очолює дирекцію з кадрiв. Всі
ці призначення йшли не через
Міненерго: їх узагалі усунули,
рішення в ОП ухвалювали через голову в.о. міністра Буславець, безпосередньо даючи
вказівки Денису Шмигалю»,
— додає Кошарна.

Від «успіхів» в «атомці» —
до керівництва енергетикою
Прихід умовної «команди Деркача» в компанію, як
ми вже писали раніше, загнав
ядерного монополіста в мільярдні збитки, чого не траплялося ніколи. На думку експертів, погіршує ситуацію те, що
ОП намагається підмінити собою Кабмін, і це призводить до
провалів в управлінні економікою, в тому числі і держкомпаніями.
«Результат фіндіяльності
всіх держкомпаній, якими
безпосередньо з ОП керує Сергій Шефір (помічник президента Володимира Зеленського. — «Апостроф»), — збитки,
адже «Енергоатом» демпінгував, торгуючи електрикою з
«Юнайтед енерджі» Коломойського і ДТЕК Трейдинг Ахметова. Владу, мабуть, не бентежить те, що людину беруть на
підвищення з «Енергоатому»,
з якого за останній рік талановиті менеджери (включаючи віцепрезидента Галущенка) примудрилися зробити збитковим
підприємство — з мінусом 4,8
млрд», — зазначає Кошарна,
звертаючи увагу на те, що в ос-

танній рік Міненерго повністю
втратило вплив, а «Енергатом»
ініціював своє перепідпорядкування Кабміну безпосередньо.
Така ситуація загрожує багатьма неприємностями. Рiч у
тiм, що є багато важливих питань, які уряд вирішувати не
може, адже це колегіальний
орган. Йдеться, наприклад,
про поводження з ядерними
матеріалами, порушення законодавства щодо використання
ядерної енергії. Потрібно враховувати і те, що Держатомрегулювання перебуває в підпорядкуванні Кабміну, тобто
не можна допускати, щоб оператор («Енергоатом») і Регулятор (Держатомрегулювання) управлялися з одного центру: це явний конфлікт інтересів і суперечить міжнародним
зобов’язанням України.
Але всі ці деталі — це ще
пів біди. Керівництво «Енергоатому», за словами експертів, устигло посваритися з усіма: в тому числі й з Міненерго,
з яким монополіст почав судитися через затримку затвердження нового статуту. «Вони
посварилися і з Держатомрегулювання — такого хамства
в листах я не пам’ятаю у світовій практиці. Вони навіть у
суд подали: мовляв, блоки не
давали запустити, тому «Енергоатом» втратив у грошах. Але
це ж безпека АЕС!» — обурюється Кошарна.
Утім Банкову такі тонкощі,
схоже, зовсім не турбують. Головне, що кандидат у міністри
Галущенко зрозумілий двом
найвпливовішим гравцям на
енергоринку, які продовжують отримувати дешеву електроенергію «Енергоатому» —
Коломойському та Ахметову.
А також Банковій, де знімають «вершки» з української
енергетики.
«Питання призначення Галущенка на Міненерго — одне
з ключових для Банкової, і
його будуть ухвалювати терміново», — розповів нашому виданню один iз нардепів, який
представляє більшість. ■
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■ ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Війна на сході України, яка триває сьомий рік поспіль із ледь не щоденними втратами, стала для пересічного українця чимось звичним
та буденним. Щоб нагадати сучасникам і зберегти для нащадків
події російсько-української війни — безцінними є свідчення її безпосередніх учасників, таких, як наша героїня — медик-доброволець
батальйону «Донбас» одеситка Ганна Ільющенкова («Мурка»). У
2014 році під час боїв за Іловайськ вона врятувала десятки життів
українських бійців.
Виходячи з оточення «зеленим коридором», мужня жінка й сама отримала поранення майже не сумісні з життям (розірвані ноги, розтрощений хребет, осколковi поранення в живіт, легені, руки). Але
після тривалого лікування та реабілітації вона взяла участь у «Іграх
Нескорених», змагаючись у стрільбі з лука та плаванні. А ще стала
громадською діячкою, добилась створення в Одесі реабілітаційного
центру й активно допомагає українським військовим-ветеранам та
їхнім сім’ям у вирішенні нагальних проблем та психологічній реабілітації.
Через інвалідність Ганну державні структури за фахом нікуди не хочуть брати. Доводилося виживати на пенсію в 1020 гривень, яку призначили лише в 2016 році. А скільки таких історій по всій державі...

«Там» нікому навіть
поставити крапельницю»...

«Російський військовий здер
iз мене золоті прикраси»

— Народилася в Харцизьку, але в дев’яності роки приїхала навчатися до Одеси, де
живу дотепер, — почала розповідь пані Ганна. — Щоправда, війна все кардинально змінила: я втратила власний бізнес та помешкання, й лише завдяки волонтерам зараз маю
такий-сякий прихисток.
На російсько-українську
війну, спогади про яку дещо
«притупилися» з плином часу
й чимало з пережитого там
призабулося, потрапила через випадок, який послужив
каталізатором... Ішов призов
у армію — перші хвилі мобілізації. На мою поліклініку, де
я працювала медсестрою, прийшов запит від одного з одеських військкоматів про допомогу медикам, які працювали
в медкомісії. Мене на місяць
направили в розпорядження
військкомату. В один із днів
познайомилася з хлопчиною,
в якого був «білий квиток»
(документ військового обліку, який видають громадянам, звільненим від призову
на військову службу за станом здоров’я. — Ред.). Його
комісували, але він рвався на
фронт, аби помститися за загиблого там брата. Цей хлопчина постійно був на прямому
зв’язку з родичем і його бойовими побратимами, тож добре
знав про стан речей на «передку». Мене зачепили його слова про те, що «там», у зоні
бойо вих дій, «нікому навіть
поставити крапельницю, через це загинув мій брат і багато інших хлопців!»
Його слова мене буквально обпекли і я пообіцяла хлопчині: «Скоро в мене відпустка
— і я поїду «туди»! Так, у липні 2014 року, залишивши свого чотирнадцятирічного сина
на батьків, взяла на роботі додаткову відпустку — сіла в
потяг і поїхала на схід. Мене
зустріли хлопці з батальйону
«Донбас» і привезли в Курахове, що на Донеччині, — саме
тут i розпочався мій бойовий
шлях як добровольця.
Відверто кажучи, спершу
не розуміла, що роблю в цьому містечку, яке не було зоною бойових дій: ні поранених, ні загиблих. Із медиків,
крім мене, була ще одна дівчина-медсестра,
терапевт,
майданівські парамедики й...
психолог. Оце й увесь медперсонал, який опікувався не
лише батальйоном «Донбас»,
а й усіма іншими добробатами (зокрема, «Світязь», «Херсон», «Миротворець», «Дніпро-1» та інші — загалом до півтора десятка), які згодом сюди
прибували-вибували й тимчасово базувалися в школі.

«Донбас» хоч і базувався
в Кураховому, але вів у липні
постійні бої за визволення населених пунктів. У другій половині серпня бійці батальйону брали участь і у визволенні Іловайська. Саме тоді до нас
у Курахове подзвонив із батальйону терапевт i попросив
прислати когось на допомогу,
бо його колеги «Мир» і «Барка» саме повезли загиблих
«донбасівців» до моргу в Харків. Одразу зголосилася поїхати і 16 серпня під обстрілом
мене переправили на околицю
Іловайська....
Ось там, у зоні бойових
дій, зрозуміла, що таке війна
(а раніше навіть БМП від танка не могла відрізнити), i що
значить «не вистачає медиків»
— було багато поранених та загиблих наших бійців.
Поранені все прибували —
хлопці були понівечені осколками, прошиті кулями, контужені... І якщо в Кураховому з
медикаментами було все добре, то тут усього катастрофічно не вистачало. Пригадую,
як телефоном терапевт сказав, що «в Іловайськ їдете на
кілька днів, тож не набирайте
багато!» То, коли з’ясувалося,
що в Іловайську ми загрузли
надовго, й поранених ставало
все більше й більше, в момент
цілковитого оточення проблемою стала гостра нестача антибіотиків, кровоспиняючих та
протизапальних препаратів.
Із кожним днем ситуація
погіршувалася — місто не-

«З війни ми
Одеситка Ганна Ільющенкова, яка пішла на фронт добровольцем,
перемогла страх, відчай і навіть смерть, а тепер допомагає
з реабілітацією іншим ветеранам

❙ Багато переживши, сьогодні Ганна знову може всміхатися.
після влучань. У школі разом
iз нами потрапили в оточення
журналісти, саме з їхніх телефонів ми вийшли на зв’язок iз
керівництвом.
...Виходили ми з Іловайська 29 серпня 2014 року — це
мій другий день народження!
Спершу «Філін» оголосив, що
будемо виходити о 5-й годині
ранку. Але так сталося, що
нашу медичну машину було
пошкоджено й вона стала непридатною — тож нам сказали шукати собі транспорт. Добувати «колеса» побіг парамедик «Вєтєрок» — він домовився, що ми будемо виходити з
батальйоном «Дніпро-1».
Виїхали десь на початку
сьомої ранку: в зеленому «бусику» зі мною був Тарас Брус

ного, наші обвуглені бійці, які
намагалися вийти з оточення?
Колона опинилася під
шквальним вогнем — її розстрілювали російські танки,
які сунули на нас, піхота гатила з гранатометів і кулеметів.
У нашу машину неодноразово
«прилітало»: всіх було поранено. Але саме завдяки Тарасу, який кермував і летів, мов
навіжений, по полю, ми й вижили. Авто він зупинив лише
коли був смертельно поранений... Хлопці кинулися з «бусика», а я не змогла, бо отримала кулю в легені (вона ще й
«прогулялася» по мені, пошкодивши шлунок). За мною повернувся «Вєтєрок» — витягнув з авто й тягнув на собі до

«До останнього подиху буду пам’ятати обіцяний Росією «зелений коридор» з
Іловайська: узбіччя були буквально завалені тілами вбитих українських солдатiв.
А як забути спалений автобус «Богдан», всередині якого сиділи й стояли,
притулившись один до одного, наші обвуглені бійці?»
вдовзі опинилося в подвійному кільці. Востаннє наша машина змогла доправити поранених хлопців на український
блокпост 26 серпня, а коли повернулася назад, ми опинилися в повному оточенні.
Бійців ми «латали» в школі,
у напівпідвальному приміщенні роздягальні (частину якої
ділили з мирними мешканцями, які сюди збігалися, ховаючись від обстрілів) та спортзалі. Згодом частину спортзалу в нас забрав під штаб «Донбасу» «Філін» (заступник
комбата Семенченка, який на
той час був поранений), бо в
попередньому місці їх добряче «накривало». Та й у школі
було небезпечно: її з ранку й
до ночі поливали снарядами
з «Градів» — прилітало й поруч iз нею, і навіть дах зносило

(він єдиний з нашої «команди», хто загинув при виході),
Назар, Коля Лінько, Володимир Парасюк (згодом став нардепом), «Слон», «Вєтєрок»,
«Дрин» (психолог) і хлопці з
«Дніпра-1».
Спершу ніщо не віщувало
біди — ми зайшли в Многопілля (саме там формувалася колона). Та невдовзі, десь об 11-й
годині, почався розстріл. На
той час ми вже пройшли повз
Кутейникове й вийшли на Новокатеринівку.
До останнього подиху буду
пам’ятати обіцяний Росією
«зелений коридор» із Іловайська: узбіччя були буквально завалені тілами вбитих українських солдат. А як забути
спалений автобус «Богдан»,
всередині якого сиділи й стояли, притулившись один до од-

«зеленки», що була неподалік:
там невдовзі я отримала ще два
поранення. Але коли почався
обстріл із «Градів», великий
осколок поранив мені ще й
ногу. Я то втрачала свідомість,
то приходила до тями...
А потім..., як із-під землі з
глибини «зеленки» вискочили
російські військові й усі, хто
полишив автобус, потрапили в
полон, адже були поранені. У
нас позабирали «мобілки», документи: у мене, зокрема, один
російський «воїн» вигріб із кишень усе — гроші, банківські
картки, документи, два телефони і навіть... здер два золотi
перстенi й сережки, залишивши тільки дерев’яний хрестик
на мотузочку. Лише дякуючи
«Вєтєрку», який був поранений у руку, нас не подобивали:
він пішов на хитрість, запро-

понувавши перев’язати їхніх
поранених. Йому дозволили
збігати до нашого підбитогопонівеченого авто, що стояло
неподалік на дорозі, й узяти
медикаменти. Коли перев’язав
російських вояків, на знак подяки було дозволено бинтувати й нас.
Невдовзі росіяни, які мали
в глибині посадки підготовлені
укриття-окопи, наказали нашим легкопораненим («Вєтєрку» й ще двом хлопцям) рити
окопчик, аби ми мали хоч якене-яке укриття, адже обстріли
продовжувалися. Час від часу
я втрачала свідомість; десь
через годину хлопці вирили
окопчик, у якому ми й ховалися.
Коли припинилися перестрілки, в цей же день
під’їхали російські БМП і повантажили нас зверху — була
спека й метал просто обпікав наші понівечені ранами
тіла. Привезли на якусь більш
серйозно укріплену позицію,
де стояли навіть гармати, вкопані танки й були глибокі окопи для піхоти. Тут нашу «команду» розділили: хлопців забрали в одне місце, а мене кудись повезли...

«У полоні допитували
«феесбешники»
Опинилася я, як мені
здається, десь уже на території
Росії. У тій метушні, мабуть, і
не зрозуміли, хто я. Мені надали медичну допомогу (поставили капельницю, влили кровозупиняючі), що й допомогло в
подальшому мені вижити. Через кілька годин приїхала гігантська машина в три яруси — мене туди завантажили,
а поряд поклали свого бійця.
Ми розговорилися. Цей молодий хлопчина, родом з Іваново
(центральна Росія. — Ред.) був
поранений у живіт і бідкався,
що у вересні мало бути весілля...

ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 КВІТНЯ 2021

■ ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

повертаємося іншими»

❙ Ганна під час реабілітації у Литві.
Нас повезли якимись полями, мені було зовсім зле (час
від часу втрачала свідомість),
i, зрештою, через кілька годин, коли вже сутеніло, прибули, як мені здається, десь
під... Ростов. Бо так вільно на
території України всі навколо точно не поводилися б. Тут
був польовий госпіталь росіян.
Мене з тим хлопчиною понесли до «вертушки». По дорозі
на бігу мені вирішили дати
укол в плече, і коли розрізали
камуфляж, побачили футболку... з українськими відзнаками. Оторопівши, зупинилися:
«Ти українка?».
Мене на ношах одразу кинули на землю й на цьому хороше
ставлення й меддопомога в наступні п’ять днів закінчилися.
Лежачи на долівці, мала змогу
спостерігати, як неподалік стояв на «стрьомі» вертоліт, а двітри інші «вертушки» постійно то сідали, то кружляли неподалік. У госпіталі були певні
нехороші моменти, про які розповідати не буду...
Один більш-менш поміркований росіянин запитав: «От
чого ви воюєте? Краще б приїздили до нас відпочивати на
Байкал, ми б вас там гарно зустріли!..»
Наступного ранку в госпіталь прибули «рєбята» з ФСБ
й почали мене допитувати.
Тут мене тримали кілька днів,
сюди ж підвезли згодом наших
бійців, але з якогось іншого
підрозділу (все хочу їх розшукати, адже про їхню подальшу
долю нічого не знаю).
Вочевидь, що нас хотіли
поміняти, але в росіян щось
не клеїлося з перемовинами й
вони сильно злилися й кричали. На третю добу мене вивезли на якийсь блокпост, кинувши з ношами на землю, а згодом транспортували на інший
опорник. Я була в жахливому стані — лежала вся чорна.
І якби залишилася трохи довше в тому госпіталі, сьогодні
вже з вами не говорила б...
І тут несподівано до мене
підходить дівчина-парамедик
із мого батальйону, яку одразу
й не впізнала. Як виявилося,

Аліну з побратимами теж взяли в полон. Аліна — безстрашна дівчина, вона різко розмовляла з росіянами, не добираючи слів: «Якого х...на ви
сюди прийшли?» А ще забрала в одного з окупантів аптечку і вколола мені морфій — це
дало змогу заснути. (До речі,
згодом, коли воєнком хотів
вручити їй медаль за відвагу,
вона відмовилася зі словами:
«Отримаю, коли закінчиться
війна!»).

«Моїм родичам повідомили,
що загинула»
Через добу росіяни сказали, що таки домовились про
обмін. Підвезли звідкілясь і
наших хлопців. Нас, «щасливчиків», було десь семеро,
зокрема: Аліна, я на ношах,
«Льоха» та «Призрак» (киянин Сергій Васильєв).
Четверо озброєних до зубів
вояків РФ, які нами «опікувалися», вивели нас на доро-

коли в Старобешевому почали
заповнювати документацію
й російський військовий чиновник запитав, у якому батальйоні служила, то сказала:
«Не пам’ятаю!» (Сміється).
Про долю хлопців, із якими в «бусі» виходили з оточення, дізналася згодом: у полоні
вони пробули довше — їх обміняли чи 30 вересня, чи 1 жовтня 2014 року. Моїм же родичам на той час повідомили, що
я... загинула.
У полоні за місяць над
хлопцями добряче познущалися. Пригадуєте відео, де «донбасівці» й інші полонені наші
бійці вистрибують із вантажівки, і їх заставляють оголитися до торсу, а потім стрибати й присідати?! То це ще було
«по доброму». А потім, за кадром, як розповідав «Вєтєрок»,
їх добряче били та всіляко знущалися й принижували. Та й
мене за ці кілька днів по голівці не гладили... Військові РФ

і рухаюсь). А ще ж були кульові поранення в область легень та шлунку. Маю також
кульове чи осколкове поранення печінки — метал там уже закапсулювався, його ніхто вже
не буде чіпати. А ось як він поведе себе з часом — невідомо...
Невдовзі мене поспіхом відправили на лікування до Литви. Литовські лікарі упродовж вересня-жовтня виймали з мене кулі й осколки, а німецькі хірурги, які прибули в
Литву, 12 годин рятували ногу
(була першою жінкою в світі,
якій експериментальним вакуумним способом з’єднували
штирями гомілку зі стегном).
Із печінки литовці не ризикнули витягати метал, адже
боялися, що моє серце не витримає постійних анестезій: у
мене ж настільки все загноїлося, що довелося йти на ризик — робити 12 операцій через кожні 2-3 дні. На останній
операції навіть була... зупинка серця — організм не витримував наркозів. Тож на ще
одне хірургічне втручання лікарі просто не зважилися.
Напередодні нового, 2015,
року вмовила литовських лікарів, щоб відпустили в Україну (вони згодилися, але з умовою, що повернуся в Литву,
аби все ж спробувати прооперуватися й витягти з печінки
осколок). Насамперед поїхала
до Дніпра, де мене доліковували, а потім ще в Київ відправили у лікарню.

«УБД добивалася три роки»
Коли врешті через дев’ять
місяців (війна, лікування) повернулася в Одесу й почала
оформляти документи на УБД
(посвідчення учасника бойових дій. — Ред.), то виявилося, що ні у списках учасників
АТО, ні в особовому складі батальйону «Донбас» моє прізвище не значиться (хоча була
якась довідка, підписана в. о.
командира батальйону підполковником Сергієм Стояном й
медаль «За доблесну службу»).
Але не було військового квит-

«Росіяни несли мене вже до «вертушки», та по дорозі, «набігу», вирішили дати
укол в плече, і коли розрізали камуфляж, побачили футболку... з українськими
відзнаками. Оторопівши зупинилися: «Ти українка?».
гу десь біля Старобешева. До
речі, за час пересувань за ці
дні звернула увагу, наскільки
добре росіяни окопалися й закріпилися.
Але... за нами так ніхто
й не приїхав — це страшенно розізлило конвоїрів. Лише
наступного ранку, 3 вересня,
коли нас знову вивели на дорогу, по наші душі таки приїхали представники Червоного
Хреста. Коли везли, то хтось
із медбригади Садовніка (саме
вони займалась тоді вивозом
хлопців з Іловайська разом iз
«Чорним тюльпаном») тихенько сказав: «Як приїдемо в Старобешеве (окуповане РФ. —
Ред.), не зізнавайтеся, що ви
з «Донбасу»! (Окупанти були
дуже злі на наш батальйон,
адже основні кровопролитні
бої за Іловайськ вів саме він).
Я так боялася сказати, що
з батальйону «Донбас», що

ставилися до нас жахливо!
До-речі, «Вєтєрок» продовжив навчання й став хорошим
фельдшером: поїхав у минулому році за запрошенням працювати медиком у Чехію —
через те, що в Україні, за яку
воював, він не міг нормально
фінансово забезпечити свою
сім’ю, хоча й працював за фахом на трьох роботах.

«Праву ногу мали
ампутувати»
Згодом я опинилася у
Дніпрі — в лікарні імені Мечникова. Чималий осколок мені
повністю розбив праву ногу, а
менший залетів у ліву. Наші
лікарі одразу зробили операції на ногах (праву навіть збиралися ампутувати).
Крім того, кулею мені перебило хребет: на щастя, спинний мозок залишився неушкодженим (тому зараз і ходжу,

ка і довідки, що поранення отримала саме в ході бойової операції під Іловайськом.
Довелося довго добиватися справедливості. Мої побратими познаходили фото «звідти», навіть сприяли режисерам у створенні документальних фільмів «Іловайськ. Точка
неповернення. «Мурка» (2015
рік) та «Незламні» (2020 рік)
(з яким проїхали фактично
всю Європу — скрізь розповідали, що з війни ми повертаємося іншими).
Важко перерахувати, скільки інстанцій ми оббігали, адже
протокол видачі УБД страшенно забюрократизований: три
роки доводила нашим чиновникам, що була в Іловайську,
а посвідчення отримала лише
в 2017 році. За цей час зрозуміла, як покроково здійснювати
цю процедуру, тож підказувала, допомагала й побратимам,
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з якими пройшла Іловайськ,
— зараз вони всі з посвідченнями. Життя заставило мене
вчитися на юриста — це допомагає позитивно вирішувати різні правові бюрократичні
колізії.

«Робота з психологами
допомогла не збожеволіти й
не вкоротити собі віку»
Після проходження реабілітації я зрозуміла її важливість. Тож із 2016 року на
волонтерських засадах із однодумцями допомагаю оздоровитися в Карпатах бійцям
із сім’ями, де вони ще й отримують кваліфіковану психологічну реабілітацію. Доводилося із тисячі поданих заявок,
ретельно розібравшись із кожною історією сім’ї, відібрати
лише сотню: тих, у кого дійсно критична ситуація.
Звичайні місцеві люди
віддавали частину своїх будинків, i 10 днів із бійцями
працювала ціла психологічна служба — група з десятка
фахівців (зокрема, психологи, тілесні та арт-терапевти).
Із кожною сім’єю буквально по крупинках розбирали
її проблеми. І це давало колосальні результати в «розрулюванні» ситуацій. Фінансово
все це вдалося завдяки виграним нами грантам з Італії та
Німеччини.
За роки після пережитого на війні я втратила чимало
побратимів. Після «дембеля»,
опинившись у дуже складних
життєвих ситуаціях, хтось не
витримував і накладав на себе
руки. Ці сотні суїцидів трапились саме через те, що держава не забезпечила ветеранам
російсько-української війни
психологічної реабілітації. Я
теж була на межі зриву, але
друзі вчасно відвезли в Карпати, де психологи повернули мене до життя. Я навчилася, як правильно дихати, як
«відпускати» ситуацію — це
допомогло не збожеволіти й
не вкоротити собі віку.
Крім Карпат, хотілося, щоб
хлопці подихали й морським
повітрям (більшість ветеранів
російсько-української війни
не можуть дозволити собі привезти з того чи іншого куточка
України своїх дітей на море).
Саме тоді з’явився задум мати
в Одесі Центр психологічної реабілітації для «атошників». Спершу впродовж кількох років я бігала по владних
одеських кабінетах і намагалася добитися від чиновників, щоб посприяли в пошуку санаторіїв для психологічної реабілітації воїнів та оздоровлення їхніх сімей. У 2019
році очільниця одеського санаторію «Пелікан» виділила нам
три будиночки біля моря.
Зауважу, що державою на
психологічну реабілітацію
бійців в Україні виділяються мільярди, але в кінцевому результаті все це для «галочки», а гроші відмиваються
санаторіями (і така ситуація
вже не один рік). За протоколом із усіма ветеранами там
працює аж... один психолог.
Тож більшість часу ти наданий сам собі. Ось чому чимало
хлопців-ветеранів у тих санаторіях банально... «бухають»,
бо не знають, чим зайнятися!
Врешті, лише завдячуючи міжнародним інвесторам,
мій проєкт поступово реалізовується: у серпні 2020 року
в нас «з’явилася» будівля на
250 «квадратів», де після ремонту буде функціонувати
Центр реабілітації. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 КВІТНЯ 2021

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Покарання позбавленням держави
Біблійна тематика в «Кобзарі» Шевченка
Олесь ВАХНІЙ

Певно, лише один перелік наукових праць, присвячених вивченню літературної та художньої спадщини Т. Шевченка, становитиме поважне кількатомне видання. Бібліографічні
покажчики літератури налічують близько двадцяти тисяч праць найрізноманітніших жанрів, нерідко протилежних за висновками (але однозначно, що переважно схвальних) оцінок, і безліч трактувань. Дійсно, геній Тараса Шевченка беззаперечний. Гармонійно поєднані в ньому потяг до знань із нелицемірною християнською любов’ю до ближнього та
титанічна праця над помноженням закладених Творцем талантів зробили з народженого
кріпаком будителя занедбаної гідності українського народу.
Донедавна його намагалися загнати в рамки атеїста, революціонера-демократа, гуманіста,
борця з царатом, інтернаціоналіста (бачте, товаришував з поляками, казахами, а у засланні
— з росіянами, ще й намалював портрет афроамериканця), зробити антиклерикалом й
однодумцем таких шовіністів, як лихої пам’яті Віссаріон Бєлінський. Упереджене трактування його поглядів було і залишається далеким від реальності, а згадка про пашталакання новітньої бузини не заслуговує навіть на місце на сторінках шанованих видань.

Псалми
Духовні та культурні надбання нації
зміцнюють її й не дозволяють зникнути або
перетворитись на погній для інших. Певно, саме тому наїзники й поневолювачі переписують й каструють історію поневолених. Не оминула ця «ревізія» й Шевченка.
Об’єктивні історики та біографи вже давно усвідомили той факт, що повновартісне дослідження життєвого шляху або окремих подій неможливе без вивчення тогочасних соціальних, політичних, економічних i культурних умов. Без знання цих
важливих деталей неможливо зробити належні висновки й зрозуміти, що саме спонукало до тих чи інших вчинків.
Навіть поверхове ознайомлення з творчістю Шевченка подарує нагоду звернути
увагу на той факт, що автор досить-таки
часто і в найрізноманітнішій формі звертався до Всевишнього: заклики, молитви,
прохання, іноді навіть обурення (саме на
останні найчастіше посилалися «дослідники-шевченкознавці» часів московсько-комуністичної окупації, поспішаючи з
висновками, далекими від дійсності), проте факт значного відсотку віршів і поем,
побудованих на сюжетах зі Старого і Нового Заповітів, є показовим. Старозаповітну
тематику становлять переважно переспіви псалмів i своєрідне викладення подій,
згадуваних у «Біблії». Перша спроба переспіву датується кінцем грудня 1845 р. На
той час Шевченко вже був зрілим i сформованим поетом, мав цілком стійкі й визначені погляди та переконання. Перебуваючи в селі В’юнища (неподалік Переяслава на Київщині) Шевченко написав цикл
«Псалми Давидові». Термін «псалом» (або
«псальма») грецького походження, означає «піснеспів». Збірник псалмів «Псалтир» успадкував назву від струнного інструмента «псалтеріон», що нагадує гуслі
або арфу, під акомпанемент котрих псалмоспівці ділились із народом покладеними
на душу Творцем роздумами та почуттями.
Однозначно, що за життя автори та виконавці псалмів були людьми шанованими,
адже дар пророків давався обраним. Одним
із них був і цар Давид. Тематично псалми
поділяються на декілька груп: 1) благальні (котрі, в свою чергу, поділяються на особисті й всенародні); 2) подячні (також особисті та всенародні); 3) псалми, котрі мають на меті розбудити й укріпити довіру
до Божої опіки; 4) царські (їх, у свою чергу, промовляв сам цар або народ молився
ними за царя); 5) псалми-гімни Сіонові (як
Божій оселі); 6) псалми-моління; 7) процесійні гімни (співані в часі обрядів на прославу Бога-царя); 8) псалми історично-повчального змісту та суті.
Постановами перших Вселенських Соборів було канонізовано всього 150 псалмів (хоча, певна річ, їх було суттєво більше). Оскільки значний відсоток iз них був
складений царем Давидом, з часом його
ім’я стало об’єднавчою назвою для всіх решти. Перш ніж дослідити ті, за переспів
котрих взявся Шевченко, дозволю собі
процитувати один iз коментарів-пояснень
часів панування комуністично-атеїстичної диктатури: «Т. Шевченко звертався до
біблійних переспівів iз метою своєрідної героїзації революційної боротьби. Релігійна
форма псалмів давала можливість втілити в них думки, які суворо переслідувала

цензура». Що тут скажеш? Нехай ця брехня залишиться на совісті автора виданої в
часи бездержавності передмови до «Кобзаря».
Період, коли Т. Шевченко вперше вдався до спроби викласти (переспівати) кілька
псалмів побутовою на той час українською
мовою, був досить загрозливим для його
життя. Він тяжко хворів, а деякі лікарі запевняли, що жити йому лишилося зовсім
небагато. До речі, кількома днями пізніше (покінчивши з циклом «Псалми Давидові») Шевченко написав свій знаменитий
«Заповіт». Закономірно, що людина, яка
очікує переходу в світ інший, починає згадувати пройдений життєвий шлях, давати оцінки вчинкам i подумки дедалі частіше звертатися до Господа. Однозначно, що
в той період Шевченко щодня читав «Біблію» (що зайвий раз свідчить про його побожність). Узявши до рук «Святе Письмо» й «Кобзар», звіривши тексти, не знайдемо жодних відхилень від першоджерела. Отже, в цьому випадку маємо справу зі
звичайнісіньким переспівом, і ні з чим іншим.

Богородиця

❙ Пам’ятник Тарасові Шевченку в Баку.
❙ Фото з Вікіпедії.
І;8:7). Господь попереджав через Самуїла
євреїв, що цар, якого він настановить, буде
жорстоким, бездушним, жадібним, підлим
і войовничим. Попри попередження та пророкування Самуїла, євреї стояли на своєму.
І «Господь же сказав до Самуїла: «Вволь
їхню волю, настав царя над ними». (Самуїла І;8:22). Пророк Самуїл з-поміж веніяминян (одне з колін Ізраїлевих) за вказівкою
Господа обрав молодого вродливого хлопця на ім’я Саул і помазав його. Попри подаровану Господом благодать, Саул «не ходив
його стежками», а продовжував грішити і
чинити зло. За це Творець відвернувся від
нього. Життєвий шлях Саула для багатьох
є повчальним. По-перше, євреї, просячи настановити над ними царя, чинили це за прикладом сусідніх народів, для котрих проголошувати царів богами та тесати на їхню
честь боввани в ті часи було нормою. Господь засуджує євреїв за відмову віддавати
йому належне і як кару посилає їм жорстокого царя. По-друге, на прикладі Саула Гос-

Автор «Кобзаря» недвозначно давав зрозуміти, що негаразди
українського народу — також кара Божа.
10 віршів
Цикл «Псалми Давидові» складається
з десяти віршів. Найбільше серед них псалмів повчального характеру. Це пс.1, 52, 81,
93. Далі — псалми благальні 12, 43, 52, по
одному псалму-молінню 132, гімн Сіонові
як Божій Оселі 136 та гімн во славу Господа 149. Нам не дано (та й навіщо?) проникати в найпотаємніші закутки душі й дізнаватись, що саме спонукало Шевченка вибрати для переспіву саме ці псалми.
Згодом Шевченко повертався до постаті
царя Давида в поемі «Царі». Ось тут дійсно реально відшукати закамуфльований
протест проти тогочасного самодержавства. На кількох описаних у «Старому Заповіті» подіях (котрі трапились із Давидом
за часів його царювання) Шевченко стверджує, що зосередження необмеженої влади в одних руках загрожує зловживанням
становищем, й нерідко штовхає на гріховні вчинки. Давидові впала в око Версавія,
дружина воїна Урії. Він звабив її, а довідавшись, що та вагітна від нього, дав підлеглим
вказівку, аби ті доклали зусиль до загибелі
Урії. Закономірно, що «...вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господові»
(Самуїла ІІ;11,27). За гріх Давид жорстоко
поплатився. Відомо, що атеїсти використовували кілька розділів з поеми «Царі», аби
виставити Шевченка у вигідному для себе
світлі, але віруючі не знайдуть у творі навіть натяку на зневагу до Господа. Аналогічною за тематикою до «Царів» є й поема
«Саул». Йдеться про першого ізраїльського
царя Саула, який жив у ХІ ст. до н. е. З «Біблії» знаємо, що давні євреї, впавши в гріх
самовпевненості та гордині, звернулися до
пророка Самуїла, аби той настановив над
ними царя. Самуїл молитовно звернувся до
Господа й отримав відповідь: «Слухай голос
народу в усьому, що вони тобі скажуть: то
не тебе вони відкинули, ні, вони мене відкинули, щоб я не царював над ними» (Самуїл

не життя і мас, і самопроголошеної еліти.
Тут уперше автор вдається до заміни образу стародавнього Ізраїлю тогочасним образом України. Щиро переймаючись безрадісним буттям Батьківщини, автор вказує на причини занепаду: «...безчестіє і
зрада, і криводушіє огнем». Шевченко застерігає українців від проявів зневаги супроти України, оскільки за ці вчинки винних «розпнуть, розірвуть, рознесуть». За
основу пророкування Осія взяв стародавню молитву. Будь-яке звернення до Творця закінчується сподіванням на ліпші часи
або проханням. Шевченко не відходить від
цього правила. Хіба не є актуальною і нині
його віра, що «слово нове меж людьми криком пронесе і люд окрадений спасе»?

подь вчить, що Він милує, але й карає. Зухвале ігнорування Саулом Божих Заповідей
призвело його до божевілля. Гадаю, Шевченко свідомо звернувся саме до образу царя
Саула. Тогочасні досить-таки поширені серед забитого селянства мрії та легенди про
«доброго царя» суттєво перешкоджали як
національному визволенню, так і правильному сприйняттю даної людству Творцем
правди.

Неофіти
Рівно через 12 років після створення
поеми «Царі» Шевченко ще раз звернувся до «Псалмів» царя Давида. Змальовуючи в поемі «Неофіти» юнака, котрого за
щиру й непохитну віру в правдивого Бога
Живого закутим у кайдани везуть на страту, автор вкладає в його вуста згадуваний
раніше 149-й псалом. Але тут він набуває
цілком іншого, ніж у циклі «Псалми Давидові», змісту. В данім разі він сприймається і як молитва, і як гімн Господу, і як свідчення впевненості юнака в істинності шляху пізнання Бога. Згодом з-під пера національного пророка народиться знамените
«Подражаніє 11-му псалму». Тут доречною буде згадка, що переважна більшість
біблійної тематики Шевченка написана незадовго (буквально за три роки) до смерті.
Окрім переспіву псалмів, авторство
яких приписують Давидові, Шевченко
вдавався до переспіву й інших пророків.
Такими є «подражаніє» (хоча, знову ж
таки, якщо взяти до рук першоджерело,
то ми переконаємося, що це таки переспів)
пророків Ісаї «Глава 35» та Єзикиїла. Дійсним «подражанієм» (себто використанням
чогось як основи), є переспів 14-го розділу
з пророкування пророка Осії. Останній у
своїх промовах засуджував євреїв, які відступилися від правдивого Бога. Він не боявся картати за ідолопоклонство, зневагу до народних традицій, викривав гріш-

Новозаповітньої тематики в Шевченковому «Кобзарі» небагато: лише поема
«Марія» та вірш «Во Іудеї во дні они». Масакра Іродом новонароджених діточок у
Віфлеємі та околиці засвідчила, що необмежена влада провокує до злочину. Не
оминув Шевченко й нагоди порівняти ситуацію в Іудеї з тогочасною трагічною долею України, звернувшись до Христа з
проханням захистити і його, і весь народ
«...од п’яного царя-владики» (тогочасного російського монарха Олександра ІІ).
У поемі «Марія» Шевченко звертається до образу тієї, яка народила Христа. Поема починається молитвою до Богородиці
за тих, хто зазнає кари і мук за свій народ,
з прохання до Божої Матері зглянутися на
страждання, дати сили «хрест, кайдани
донести до самого, самого краю», просить
зіслати їм «благий кінець», за що в подяку
обіцяє «псалмом і тихим, і веселим» оспівати її трагічну «святу доленьку». Швидше
за все, сама поема і є тим «подячним псалмом». Неможливо оминути увагою той
факт, що, змальовуючи нелегкий життєвий шлях Марії (жила в «...убогій і чужій
хатині»; породивши сина, була вимушена
переховувати його від Ірода; аби прогодувати, пішла в найми; коли син виріс і пішов
«меж люди», пішла вслід за ним), її почуття та переживання, Шевченко з великою
любов’ю говорить про Марію-матір. Годі
шукати народ, котрий частіше, ніж українці, молитовно звертається до тієї, що вилонила Христа. Шевченко залишається вірним народним традиціям. Невідповідність
фактам, викладеним у «Біблії» про зачаття
Христа, жодним чином не нівелює поему,
не позбавляє її конкретного повчального
змісту. Навіть упереджені трактувальники
«Кобзаря» розуміють, що, описуючи муки
Богородиці, Шевченко закликав до пошани та наслідування її життєвого трибу.
У сенсі теми важливо звернути увагу на
вже згадувану поему «Неофіти». Сюжет не
взято з «Біблії», але, попри художні домисли автора, вона і нині (та й навряд чи колинебуть) не втратила актуальності. Від самих
початків постання Христової Церкви богослови й клир не дарма закликають вірних
вчитися стійкості у вірі в перших християн. В основу поеми взято дійсні події часів
давньоримського імператора Нерона, який,
самопроголосившись богом, жорстоко переслідував християн. У поемі розвиваються дві рівнозначні сюжетні лінії: в одній автор зображує тогочасний Рим (зокрема самодурство Нерона та його оточення), інша
є описом життєвого шляху матері й сина.
Син, прийнявши християнство, з гідністю
несе свій хрест, страждає і гине, але не відрікається від правдивого Бога. З великою
симпатією говорить поет і про його матір.
Втративши єдиного сина, «...помолилась
в перший раз за нас розп’ятому. І спас тебе
розп’ятий син Марії, і ти слова його живії
в живую душу прийняла. І на торжища, і
в чертоги Живого Істинного Бога ти слово
правди понесла». Такі рядки про матір, яка,
втративши свого єдиного сина, взялася сама
нести Слово Боже поміж людей, продовжуючи тим самим його справу, міг написати
лише той, хто сам мав непохитну віру.
Шевченко свідомо звертався до біблійної
тематики. Сміливо проводив паралелі. Свого часу Господь за гріхи покарав єврейський
народ позбавленням держави. Автор «Кобзаря» недвозначно давав зрозуміти, що негаразди українського народу — також кара
Божа. Чвари, гріховний триб життя, байдужість до долі ближніх... Чи не той стан
справ і нині? Навряд чи застороги стосувалися винятково його сучасників. Актуальні вони й нині. Чи не час прислухатися? ■
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■ ПОСТАТЬ

Чар математики від доктора філософії
Учений і викладач Мирон Зарицький — батько героїчної доньки, чиїм учнем був і письменник Станіслав Лем
Наталія ОСИПЧУК

ням, радістю від наукових відкриттів
учений щедро ділився зі своїми колегами та учнями. До речі, ще до Другої
світової серед гімназійних учнів Зарицького був Станіслав Лем, про що
польський фантаст написав у своїй
книзі «Високий замок».

Інтелігента Мирона Зарицького — професора Львівського університету — називали поетом математичних формул. Він написав історію... грецької математики — ...
грецькою мовою. Володів, зрозуміло, українською, а також давньоєврейською,
латиною, німецькою, польською, російською мовами. Писав математичні статті
англійською, французькою, італійською та іспанською мовами.
Його донька — Катерина Зарицька, голова підпільного Українського Червоного
Хреста, особиста зв’язкова командира УПА Романа Шухевича. А зятем пана Мирона був Михайло Сорока, засновник підпільної організації «ОУН-Північ» у Воркуті,
автор гімну учасників Кенгірського повстання 1954 року.

Атестат з відзнакою і
порожній гаманець
Мирон Зарицький народився 21
травня 1889 року в селі Могильниця
Теребовлянського району Тернопільської області в родині сільського священника. Зростав допитливою дитиною,
тож частенько зникав із батьківської
хати, блукав у полі, збирав квіти.
У 1899 році він вступив до першого
класу Бережанської гімназії. Здібний
до навчання, Мирон усе ж приносив
рідним та вчителям неабиякі клопоти.
Чому? Бо допитливу дитину приваблював Бережанський став — місцева легенда: «Бережанський став, як весна//
Потік навпростець у поля//Потік Золотими Липами//До наших сердець//До
рідних сердець//До людей, що в горю
не хлипають». Став манив малого Мирона, який самотужки навчився плавати. Бабуся почала дуже нервуватися
з цього приводу. Тож батькам довелося на третьому році навчання перевести його до Тернопільської української
гімназії.
Мирон Зарицький вмів себе організувати і дисциплінувати, випереджаючи своїх однолітків у вивченні математики. Тому на багатьох уроках історії
йому було нецікаво. Після одного конфлікту з учителями Мирона Зарицького виключили з 5-го класу Тернопільської гімназії, він повернувся додому.
Деякі педагоги вважали, що хлопець
не повернеться на навчання. Проте самодисципліна, наполегливість і вимогливість зробили свою справу.
Самотужки підготувався і вступив до 7 класу класичної гімназії в
Перемишлі. Там зацікавився грецькою
філософією, багато часу приділяв вивченню грецьких і латинських класиків. От тільки було одне «але» — вільнолюбний хлопець вчив тільки те, що
було йому цікаво. Наставникам, звісно, це не подобалося; деякі з них наполягали, аби не допустити учня до
складання іспитів. Проте Мирон, здивувавши всіх, склав іспити на «відмінно». А потім надіслав батькам телеграму: «Матура з відзнакою, порожній гаманець у кишені». На гроші, передані
батьками, допитливий юнак купив
книжки з математики.
У 1907 році Мирон Зарицький вступив до Віденського університету, де
слухав лекції з природознавства та філософії. Палкий шанувальник музики, він часто відвідував оперні вистави та концерти. І постійно заощаджував кошти. Звісно, це позначилося на
його здоров’ї, тож батьки наполягли
на його переведенні до Львівського університету. На той час провідними математиками Львівського університету
були Юзеф Пузина та Вацлав Серпінський. Під впливом професора Серпінського Мирон Зарицький захопився теорією множин та теорією функцій дійсної змінної.

Ігнорував наказ читати лекції
німецькою мовою
Миронові Зарицькому довелося здолати чимало перешкод, допоки він на
повну силу почав займатися науковою діяльністю. 24 березня 1927 року
Мирона Зарицького обирають дійсним членом Наукового товариства ім.
Т. Шевченка, відтоді він стає актив-

ним співробітником його математично-природописно-лікарської секції. У
25-му томі «Збірника цієї секції була
надрукована перша його праця «Метод запровадження доброго впорядкування у теорії множини» (1926 р.). За
працю «Деякі основні поняття аналізу
положення з точки зору алгебри логіки» (1927 р.) Львівський університет
25 жовтня 1930 року присудив Мирону
Онуфрійовичу вчений ступінь доктора
філософії.
3 квітня 1927 року на ювілейному
святі математично-природописно-лікарської секції Наукового товариства
ім. Т. Шевченка, присвяченому 30-річчю роботи секції, Мирон Зарицький виголосив доповідь філософського змісту
«Правда краси і математика»: «Математика живе красою своїх конструкцій, чар математики прояснює радістю весь шлях життя... Кого не манить
краса, мистецтво, хто живе вбогим
життям, той нічого не дасть математиці. Як у мистецтві, так і в математиці
лише твори гарні переживають століття і виховують цілі покоління».
Мирон Зарицький сформувався не
лише як блискучий науковець, але насамперед як філософ, який зумів оспівати красу математичної науки. Працюючи деканом фізико-математичного факультету Львівського факультету, виховав цілу плеяду вчених, які з
вдячністю згадували свого педагога.
«У вересні 1943 року на моєму потоці почав читати лекції професор
Зариць кий. Аудиторія зустріла його
галасом, та за кілька хвилин студенти заспокоїлися, і на всіх наступних
його лекціях була ідеальна тиша, —
згадував учений, фізик-теоретик Михайло Сеньків. — Професор Зариць-

Родина: гордість і біль

❙ Мирон Зарицький.
❙ Фото з Вікіпедії.
вирізняла якась кришталева чистота,
дивовижна милозвучність, істинність,
непідробленість. Своїм способом буття
він ніби підкреслював: мова народу —
його найцінніше надбання, яке треба
берегти і примножувати».

Поет формул
Мирон Зарицький був видатним
знавцем історії математики, особливо античної, читав курси лекцій з історії математики у Львівському університеті; надрукував кілька праць з
історії точних наук. У ґрунтовній праці «Хрестоматія грецької математики»
вміщено уривки з творів Евкліда, Архімеда, Аполонія Пергійського, Клавдія Птоломея та Діофанта в грецькому
оригіналі. Невипадковою у науковому
доробку Мирона Зарицького була праця «Астрономія в старовину». Зоряне
небо та космічні світила цікавили вченого з юних років. Ще у дитинстві перечитав астрономічну літературу в бібліотеці свого дядька. Працюючи в гімназіях, Мирон Зарицький заохочував
учнів до занять астрономією, часто ходив вечорами до астрономічної обсерваторії Львівського університету, де
спостерігав за зоряним небом.
Якщо незмінною любов’ю Мирона
Зарицького була її величність мате-

Мирон Зарицький був видатним знавцем історії математики. У
ґрунтовній праці «Хрестоматія грецької математики» вміщено
уривки з творів Евкліда, Архімеда, Аполонія Пергійського, Клавдія
Птоломея та Діофанта в грецькому оригіналі.
кий читав лекції винятково українською мовою, ігноруючи наказ адміністрації про читання лекцій німецькою
мовою. Про його педагогічну майстерність сказано багато: треба бути педагогом найвищого класу, щоб поєднати
простоту і доступність викладу з високим науковим рівнем... Професор Зарицький виявляв симпатію і увагу до
студентської молоді і до молоді взагалі».
Михайло Сеньків акцентував, що
гостинний дім професора був відкритий як для студентів, так і для старших
людей. «Траплялося, що до Мирона
Онуфрійовича, за давньою галицькою
звичкою, приходили незнайомі люди
«за порадою», у будь-яких життєвих
справах».
Професор Львівського університету Владислав Лянце згадував: «Зовнішній вигляд у Мирона Онуфрійовича
був досить похмурий. Але ця зовнішність була лише маскою, яка приховувала життєрадісність, дружелюбність,
доброзичливість, тонкий і нетривіальний гумор. Особливо хочу сказати про
мову лекцій Мирона Онуфрійовича. Її

матика, то астрономія вабила вченого своєю таїною. Замисливши написати нарис про зародження астрономії у
стародавніх народів Близького Сходу,
вчений вивчив староєврейську мову.
Людина широких поглядів, він був
обізнаний із природничими науками,
світовою літературою, філософією; переклав українською мовою окремі розділи поеми Пушкіна «Євгеній Онєгін».
Науку Мирон Зарицький розглядав як
вищий щабель духовного розвитку.
За працю «Деякі основні поняття
аналізу положення з точки зору алгебри логіки», надруковану в 9-му томі
журналу Fundamenta Mathematicae
(1927 р.) Львівський університет 25
жовтня 1930 року присудив Миронові
Зарицькому вчений ступінь доктора
філософії. У 1946-му він отримав вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук, а перед тим йому було
присвоєно звання професора.
Праця, правда, краса — ці естетичні категорії були невід’ємними складовими життя вченого. Недаремно
Мирона Онуфрійовича називали «поетом формул», адже своїм натхнен-

За спогадам студентів, професор Зарицький ставився до своїх вихованців
зі справжньою батьківською турботою.
На превеликий жаль, свою єдину доньку Катерину — відому діячку ОУН, голову підпільного Українського Червоного Хреста, особисту зв’язкову командира УПА Романа Шухевича — він так
і не дочекався з ув’язнення.
Гордістю і болем була для Мирона
Зарицького його родина. Незламним
патріотом був і його зять Михайло Сорока, засновник у Воркуті підпільної
організації «ОУН — Північ». Автор
гімну учасників Кенгірського повстання 1954 року «У гарячих степах Казахстану». І хоча щоденний біль краяв серце, Мирон Зарицький тримався
мужньо. Адже разом із дружиною Володимирою несли відповідальність за
онука Богдана, виховавши його гідним
сином своїх незламних батьків.
Богдан Сорока закінчив Львівську академію мистецтв, де працював до
2005 року. За радянських часів родина митця була під постійним наглядом
КДБ. Одначе наприкінці 1960-х років
художник створив ілюстрації до поетичної збірки Ігоря Калинця «Відчинення Вертепу», що вийшла у Бельгії під назвою «Поезії з України». КДБ
порушив кримінальну справу проти
Богдана Сороки, і він поповнив список митців, заборонених у СРСР. Належав до групи шістдесятників, товаришував із В’ячеславом Чорноволом,
Ігорем та Іриною Калинцями, братами
Горинями. Художник, відомий чорнобілою та кольоровою графікою, створив цикл робіт «Фольклорні мотиви»,
«Українська міфологія», «Емблеми та
символи», «Страсті Христові», «Купальські забави».
На жаль, у 2015 році Богдан Сорока пішов із життя, проте залишилися написані ним спогади. У цьому безцінному документі епохи, мов у краплі води, віддзеркалився героїчний чин
батьків автора на тлі трагічної доби.
Незадовго до смерті Богдан Сорока дав
інтерв’ю, в якому розповів про свого
онука Антона Гріна — виконавця однієї з головних ролей у фільмі «Поводир» Олеся Саніна.
Розповів також про свою доньку
Соломію та її чоловіка, музиканта
Артура Гріна: «Родина мешкає в університетському містечку Мічиганського університету поблизу Детройта.
Тато Антона, Артур Грін, — відомий
піаніст, завідує кафедрою в університеті. Як був Майдан, то вони з Соломійкою якраз повинні були виступати
в Московській консерваторії. Повинні були летіти над Україною. Менеджер зауважив, мовляв, там вбивають,
але ті українці самі винні». Ця ситуація кардинально змінила життя американця Артура Гріна. Він відмовився від усіх виступів з чималим гонораром. «Сказав, що не може зараз, коли
Росія з Україною воює, грати Рахманінова та Скрябіна», — розповідав Богдан Сорока.
...Так склалася доля нащадків професора Мирона Зарицького, гідних
пам’яті своїх батьків. Сам же Мирон
Онуфрійович завершив свій життєвий
шлях 19 серпня 1961 року, похований
на Личаківському цвинтарі у Львові.
Тож пам’ятаймо незабутнього інтелігента і патріота, який ототожнював математику з мистецтвом та став прикладом для наступних поколінь. ■
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■ ДО ДАТИ

Віват,
чоловіки!
Тридцять п’ятій
річниці трагедії на
Чорнобильській АЕС
присвячується
Наталія ЧУМАК,
дружина ліквідатора аварії на ЧАЕС
Полтавська область
Цвіли сади, в повітрі пахло медом.
Сіяли зорі й падали з небес.
У ніч глуху дрімав ще мирний атом,
Ще світ не знав, що зірветься ЧАЕС.
Гуляли діти, мітинг йшов травневий,
Свинцеве сонце пеклом розтеклось.
Не дихав світ повітрям яблуневим —
Лісами буре лихо розповзлось.
Гірчить вода вся полиновим смаком,
Земля отруєна не дихає — мовчить,
Не радує очей дорідним злаком...
Чи ж ця біда людей чомусь навчить?
Мільйони хлопців, молодих і дужих,
Свій дім лишили й в пекло подались
Гасити мирний атом і не дуже,
Щоб світ від нього разом захистить.
Минають рОки, в душах біль стихає,
І ліквідаторів рідіє стрімко стрій,
А відповіді поки що немає:
Кому був вигідний отой смертельний бій?
Туди ішли не ради нагороди,
Спасали світ віднині й назавжди.
Хай будуть вдячні хлопцям цим народи
Вкраїни, Польщі, Латвії й Литви.
І Білорусь у попелі втопала.
В гаях замовкли співи солов’я,
Щоб радіація планету не здолала,
Ішли чорнобильці, як янголи, здаля.
Нехай їм доля подарує щедро
Здоров’я, силу, мудрість на віки.
Їх не здолало полинове пекло.
Vivat, vivat, vivat, ЧОЛОВІКИ!

■ НОСТАЛЬГІЯ

Душі
криниця
Магнітом тягне
до джерел
Віктор РЯБЧЕНКО
Київ
Приїжджаючи з міста (коли
батьки були ще живі) в рідне село,
підходив до нашої криниці. Смакував свіжою водою з батьківської
криниці. Село стоїть високо, на
піску. Криниця глибока. З такого
колодязя і вдень (зі слів копачів)
зірки на небі видно. Вода в ньому і
серед літа прохолодна, прозора.
У сусідніх селах, що понад річкою, ще де-не-де навіть збереглися криниці-журавлі. Вода зовсім
близько. Та на смак — не така.
Укотре перечитую оповідання
Григора Тютюнника: «Зав’язь»,
«Холодна м’ята», «Три зозулі з
поклоном»... У творах Григора
Тютюнника — Всевишня Любов.
А мова — джерельно-українська.
Рідна. Материнська. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Вадим ПЕПА
Київ
Із цими вбивчими запитаннями позавчорашні комуністи-інтернаціоналісти викривали «ворогів
народу». Такі виродки, як Берія, біологічні ненависники вищих створінь, розстрілювали неугодних на
Соловках, устеляли бездиханними тілами дно Біломор-каналу, наказували «стереть в лагерную пыль»
у сибірських концтаборах, спроваджували у вічну
мерзлоту Колими.
Загребущі з холодних північних боліт завжди гострили зуби на південні степи, де ріки текли, а подекуди й досі течуть молоком і медом. «У рік 6678
[1170]... Тої ж зими послав Андрій [Юрійович] сина
свого Мстислава із Суздаля на київського князя
Мстислава на Ізяславича...
Узятий же був Київ місяця березня у дванадцятий [день], у середу другої неділі посту. І грабували
вони два дні весь город — Поділ і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилування нікому і нізвідки: церкви горіли, християн убивали, а інших в’язали, дружин вели в полон,
силоміць розлучаючи з чоловіками їх, діти ридали,
дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множину, і церкви оголили від ікон, і книг, і риз, і дзвони з церков познімали... Запалений навіть був монастир Печерський святий Богородиці поганими... І
був у Києві серед усіх людей стогін, і туга, і скорбота невтишима, і сльози безперестанні...» (Літопис
руський. — С. 294-295).
Ближче до сучасності — 1708 рік. Нечуваний
злочин жахав усю Європу, яка чого тільки не бачила і від чого тільки на своєму віку не здригалася. У кого з українських громадян міцніші нерви і
надійніше серце, то прочитати б їм витяги із пожовклих сторінок тогочасних провідних французьких
друкованих видань, яких, на відміну від тодішньої
Росії, було в Парижі чимало: Gazette de France, Paris
Gazette, Letters Historigue, Mercure historigue, Clef
du Cabinet. Від волань лише у Франції небо здригалося, а тільки не руки убивць у Батурині: «Страшна різанина»; «Вся Україна в крові»; «Жінки і діти
на вістрях шабель»; «Страшний цар жадібний до
крові в Україні... Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як повелівають нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в
крові, Меншиков показує жах московського варварства». Певно, й у французького посла темніло
в очах після ознайомлення з реляціями про знищення столиці Гетьманщини. Він доповідав у депеші, надісланій до Парижа: «Україна залита кров’ю,
зруйнована грабунками і являє скрізь страшну картину варварства переможців».
Наступного погибельного для волі України 1709
року сп’янілий від крові сатрап Петро І видав указ
страчувати запорожців, не минаючи й не милуючи
жодного, коли втрапить у пазурі двоногих нелюдів.
Свідок страшного погрому в Січі кошовий Стефаненко дивом вискочив із пекла. Як із того світу повернувся, щоб повідати нащадкам про звірства диких
москалів: «...товариству нашому голови обдирали,
шиї на плахах рубали, вішали й інші тиранські смерті завдавали, яких і в поганстві за стародавніх мучителів не водилося — не тільки тих, хто в товаристві,
а й з домовин мертвих ченців відкопували, голови
їм відтинали, шкіру здирали й вішали».
Неабияке збурення струснуло більш цивілізовані
західні країни. А в царській Росії з її дикою татаромонгольською спадщиною під ботфортами скаженого Петра І мовби так і треба. Минуле б не давило каменем на груди, якби нині в «підвалах» окупованих
територій на сході України не чинилися ще більші

■ ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

З ким ви, майстри культури?
Портрети сатрапів і нелюдів при владі — у творах класиків
звірства, ніж за царату. Та коли б кремлівські верховоди не погрожували знищити незалежну Українську державу.
Як хоче, так і знущається вічність із вищих
створінь. Не виключено, що не було б подібної зажерливої напасті, якби вода в Баренцовому морі
була такою ж теплою, як і в Індійському океані, де
не хтось же інший як «християнин» Жириновський
не так давно марив «обмыть русские сапоги», мабуть же, кирзові.
О. Пушкін у поемі «Полтава» милувався побаченим в Україні після заходу сонця:
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы...
При останніх спалахах призахідного сонця кривавий кат Петро І на помості з дощок, під яким конали козаки, стікаючи кров’ю від смертельних ран,
упивався «вікторією» в присутності принишклих
шведських воєначальників. «И за учителей своих
(шведів. — В. П.) заздравный кубок подымает», —
написав визнаний піїт.
Батько Петра І із тих родів, що коли православні
горіли, то вони руки гріли. Постарів у двох шлюбах.
Втретє одружився з майже юною дочкою московського мурзи Нариша. Щось обвінчаній не вдавалося
бути при надії. Вирушила з немалим супроводом на
прощу до Києво-Печерської лаври. Там її «сповідував» поважний чернець із нібито грузинських князів.
І по всьому сталося диво: порадувала молода цариця двір спадкоємцем престолу. Що ж до Наришкіних, то вони й дотепер не на останніх ролях у коридорах кремлівської влади.
Росія для свого звеличення підносить чим вище
геніального письменника на ім’я Лев Толстой. І водночас б’є поклони перед пам’ятником чи ж не скаженому царю Петру І на березі «державної» річки Неви. Кричуща двоїстість імперської політики!
Як можна закривати очі на вирок Л. Толстого божевільному злочинцю?
«С Петра І начинаются особенно поразительные
и особенно близкие и понятные нам ужасы русской
истории. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит,
жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену,
распутничает, мужеложствует. Сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста
и с чубуком в виде детородных органов и подобием евангелий — ящиков с водкой. Коронует блядь
свою и казнит сына. И не только не поминают его
злодейств, но до сих пор не перестают восхваления
доблести этого чудовища и нет конца всякого рода
памятников ему». (Л. Толстой. Полное собрание сочинений. — Москва, 1936. — Т. 26. — С. 568).
Догоджаючи Сталіну, граф Олексій Толстой,
майбутній автор роману «Петр І», звітував про родовід тирана, «доблесним» правлінням якого захоплювався «батько народів». Вождь наказав не лізти,
куди не слід. У звичній для нього манері, можливо, маючи на умі й себе, закінчив розмову короткою
фразою: «Оставим им хотя бы одного русского».
Коли О. Толстому телефонували на-

віть із Кремля, його вірний слуга не боявся відповісти: «Барин изволили почивать-с». І автор роману
«Петр І» дозволяв собі глянути в очі істини: «Є дві
Русі. Перша — Київська — має свої корені в світовій культурі. Ідеї добра, честі, свободи, справедливості розуміла ця Русь так, як розумів і весь західний світ.
Є друга Русь — Московська. Це Русь тайги,
монгольська, дика, звірина. Ця Русь зробила своїм
національним ідеалом криваву деспотію і дику
лютість. Ця Московська Русь здавна була, є та буде
повним запереченням усього європейського і заклятим ворогом Європи».
У незнищенній пам’яті українського народу
гольфштинка Катерина ІІ — «вража баба, клята сука
край веселий занапастила». «Великая стерва» —
титулував отетерілу розпусницю Олександр Пушкін. Біля підніжжя її трону, вказував Тарас Шевченко, «куці німці вузлуваті блекотою сіли». Назавжди
б викинути ганебне й дошкульне з голови, якби загарбницьке не наслідували нинішні кремлівські
верховоди.
На лихо, не бракує обивателів, які торочать,
що український народ «в обозримом прошлом» не
мав власної держави. Їм би заціпило, якби з кремлівської верхотури Путін уперто не проголошував
те саме, а його агентура в Україні не вилазила з телеканалів, з піною біля рота дискредитуючи незалежну Українську державу.
Космічний апарат борознить червону планету. Доставив на далекий Марс мініатюрний вертоліт. Невидимі радіохвилі доносять землянам до
третьої від сонця життєдайної планети навіть шум
буревію в космічній безмежності. А невситимі заздрісники в Кремлі зазіхають, як і їхні безтямні
царські та комуністичної закваски попередники,
на чуже — на правічну землю українського роду.
Заповзялися грозитися, що незалежну Українську державу ввергнуть у позавчорашнє колоніальне
рабство. Краще було б, аби помилилися прозірливі
в тому, що вищі створіння якими вродилися, такими й судилося їм постати перед Всевишнім судного дня.
Повернути б загребущим комуністам-інтернаціоналістам запитання, з яким вони винищували цвіт
української нації. Відправили в «земельний відділ»
розкуркулених трударів. Вигубили до десятого коліна віруючих. Знекровили українську інтелігенцію.
Прирекли мислячих задихатися в чаду духовної безпросвітності.
Припекти б очманілих від ненависті. З ким ви,
«майстри культури»? Низько кланяєтеся перед
пам’ятником «беснующемуся зверю» на «вздыбленном коне» «на берегах пустынных волн»? Товпитеся в Одесі з букетами до кам’яної подоби ненаситної
в розпусті Катерини ІІ? А кому ж із високопоставлених дослухатися до прореченого Т. Шевченком,
Л. Толстим та й О. Пушкіним і О. Толстим? Згадаймо
одкровення від Пушкіна: «Присвоили себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время
земледельца». Було колись. Триває й тепер. Невже мовлене провидцями — голоси волаючих у пустелі?.. ■

35 років невгамовного
болю за загиблими
героями, які рятували
Україну і світ від небезпеки «мирного атому»,
за втраченими селами і
містами, які вже ніколи не
будуть «чистими» і де залишилась часточка нашої
історії та культури. Подвиг
«чорнобильців» оспіваний
у віршах, увічнений у документальних та художніх
фільмах, а щоб нащадки
не забували — по всій
Україні стоять пам’ятники
незламним духом.
Дзвін Чорнобиля уже 20
років стоїть і в Дніпрі (на
світлині), адже жителі
цього міста також зробили
свій внесок у ліквідацію
наслідків жахливої аварії
на ЧАЕС.
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ ТРАДИЦІЇ

Ліна ТЕСЛЕНКО

Уже з завтрашнього дня на українських кухнях запахне ваніллю, дріжджами і духмяною
випічкою. Засукавши рукави,
вправні господині почнуть творити передсвяткове диво. Вони
довго і з любов’ю вимішуватимуть тісто, щедро додаючи туди
яєць і родзинок. А потім у духових шафах зростатиме смачний великодній хліб, як символ
відродження і воскресіння.
Наша
сьогоднішня
героїня
— Ольга Талько із Житомира
— знає про тісто все, адже місить його мало не щодня. Вона
— власниця невеликої пекарні,
тож пиріжки й інша смачна випічка — її коник. «Тісто любить
гарний настрій, а ще — якісні
продукти, — каже жінка, — тоді
випічка завжди вдається». До
речі, пані Ольга за фахом медик, а в пекарській справі опинилася майже випадково, після
того як за вислугою років у досить молодому віці опинилася
на заслуженому відпочинку.

13

Великодньої казки
і духмяної паски!
Рецепти святкової випічки від Ольги Талько з Житомира

❙ Ольга Талько.

«У бабусі була справжня піч»
«Великдень — особливе свято. Мені подобається оця атмосфера підготовки до нього, коли
в хаті вимивають кожен куток,
а потім — чаклують на кухні, —
каже пані Ольга. — У моєму дитинстві відчути справжній Великдень ми могли у бабусі Софії в селі
Старий Майдан, що на півночі
Житомирщини. У цьому невеликому поліському селі дивом збереглася церква, яка діяла навіть
у радянський час. Бабуся жила
неподалік храму, тож усю ніч в
стареньку хатину під солом’яною
стріхою заходили гості — хтоcь
ішов на святкову службу, хтось
повертався, тож двері майже не
зачинялися. А ще в бабусі була
справжня піч, де народжувалися смачні великодні паски — з
рум’яною скоринкою, без родзинок (вони тоді були рідкістю, то
вже зараз їх щедро додають у випічку), без посипки і солодкої глазурі — в той час прикрашали хіба
що тістом. Вранці вся родина збиралася за столом і починали христосуватися та розговлятися. Весь
день у хаті звучало «Христос воскрес!» — «Воістину воскрес!» —
тут, у селі, на відміну від міста,
не боялися відкрито славити воскресіння Господа».
«Великдень і сьогодні наше
улюблене родинне свято, — продовжує пані Ольга. — Моя сім’я
любить традиційну українську
кухню, тож обов’язково запікаю
шинку, домашню ковбасу, підчеревину, варю холодець. Замість
майонезних салатів купую свіжі
овочі — вони в цей час відносно
доступні за ціною. Яйця фарбую
у звичайному цибулинні — цей
спосіб, перевірений роками, вважаю найкращим. Цьогоріч мені
порадили додати до звичайного
лушпиння трошки з фіолетової
цибулі, кажуть, тоді колір виходить неймовірно насичений. Треба спробувати! А ще фарбую маленькі перепелині яєчка у різні кольори (тут уже потрібні магазинні барвники). Вони мають
плямисту структуру і дуже цікаво виглядають пофарбованими.
Якщо в домі є діти, обов’язково
зробіть такі крихітні крашаночки», — заохочує до великодніх
експериментів господиня.

Якщо ваша ласка, буде паска
«Великодньої випічки перепробувала багато рецептів. Та
ось цей вважаю одним із найкращих. Він досить простий, а паска
виходить смачною, м’якою і довго не черствіє», — ділиться господиня.
Потрібно, 100 г дріжджів, 6

❙ Паска з глазур’ю та «мохом».

❙ Паска — символ відродження і воскресіння.
лися. Маса має бути теплою.
Додати приблизно 250 г борошна, потім за потреби ще 50 г.
Тісто виходить дуже м’яке, липне до рук. Ставимо в холод щонайменше на 2 години. Дістаємо, розкачуємо і вирізаємо пряники. Печемо приблизно 7-8 хвилин при
температурі 160-170 градусів (в
електричній духовці цього досить, ви ж дивіться по своїй).

Глазурні розмальовки

❙ Великоднє печиво.
жовтків, 200 г масла, 0,5 л молока, 1,5 ст. цукру, сіль, ваніль,
родзинки, борошно — скільки
візьме тісто.
Готуємо опару. В невеликій
кількості молока розвести дріжджі, 2 ч. л. цукру та поставити в
тепле місце, щоб підійшло.
Потім додаємо тепле молоко з
цукром. Жовтки збити з м’яким
маслом, додати сіль, ваніль і борошно. Замісити м’яке тісто,
якщо липне до рук — змащувати їх олією. Наприкінці додати
родзинки. Дати підійти.
Розділяємо на частини, з
яких формуємо кульки та розкладаємо по формах. Тіста має
бути на 1/3 форми. Чекаємо, щоб
підійшло до верху форми. Випікати 30-40 хвилин при температурі 170 градусів.

на малий вогонь. І варимо, постійно помішуючи приблизно 10 хв.
Маса спочатку плавиться, потім
густішає — ми ж продовжуємо
варити ще хвилин 20. Загалом
варимо десь 30-40 хв. Знімаємо і
ставимо у холодну воду. Та продовжуємо постійно мішати, аж
доки суміш не охолоне.
Додати родзинки і горіхи.
Щоб маса точно схопилася і набула необхідної структури, можна додати 15 г замоченого в кількох ложках води желатину (розчинити на водяній бані).
У форму кладемо марлю в
два шари (щоб могли потім легко вийняти паску) та викладаємо масу, зверху притискаємо чимось важкеньким. Ставимо в холодильник на добу.

А ще господиня радить приготувати глазур, якою легко декорувати пряники або ж прикрасити паску.
На один білок (вагою приблизно 40-45 г) потрібно: 200220 г цукрової пудри, пудра має
бути дуже мілко змелена, 1-1,5 ч.
л. лимонного соку, 0,5 ч. л. крохмалю.
Все змішати й розтерти вінчиком, можна і міксером на малій
швидкості, але не збивати. Маса
має бути доводі густа, добре триматись на вінчику. Глазур готова! Якщо здається, що вона
вийшла надто густою, можна додати трішки води. Вливайте по
чайні ложечці, доки не доб’єтеся
потрібної консистенції. Досягнути будь-якого кольору допоможуть харчові гелеві барвники
(вони не мають запаху). Цієї порції вистачить на декор 20-30 пряників. Застигає глазур при кімнатній температурі до 4-5 годин.

Пряники-забавляники
І багато-багато сиру!
Якщо звичайна паска — це
святковий хліб, то сирна — радше десерт. «За рецептом, який
раджу спробувати, сирна паска
виходить надзвичайно ніжною,
має неймовірно легку й однорідну структуру», — каже Ольга Талько.
Отже, знадобиться: сир домашній — 800 г, жовтки — 4
шт., цукор — 200 г, сметана —
150 г, масло — 100 г, горіхи —
50 г, родзинки — 50 г.
Сир протерти через сито. Жовтки збити, поступово додаючи цукор, приблизно 5 хвилин. Додати
сметану. Одержану масу змішати з м’яким маслом і сиром та розтерти міксером до кремоподібного стану. Ставимо на водяну баню

«За цим рецептом печу пряники і на Миколая, і на Різдво,
і на Валентина. І, звісно, на Великдень. Смачні та зі смаком задекоровані вони стануть окрасою вашого святкового столу»,
— каже пані Ольга.
Потрібно: борошно — 300 г,
цукор — 120 г, яйця великі —
1,5 шт, вершкове масло — 75 г,
мед — 60 г, сода — 1 ч. л., дрібка
солі.
Цукор, масло, мед, сіль з’єднуємо в каструлі та прогріваємо до повного розчинення цукру й меду, весь час помішуючи.
Наприкінці додаємо соду і продовжуємо помішувати до однорідної консистенції. Дати трішки схолонути і ввести яйця, весь
час помішуючи, щоб не згорну-

Ох, на пасці мох!
Не лякайтеся, так називається елемент декору. Щоб його приготувати, беремо будь-яке світле печиво або браковані пряники. Злегка ламаємо і закидаєм в
блендер. Додаємо трішки жовтого і зеленого харчового фарбника
(сухого), подрібнюємо в крихту.
Наш мох готовий! Прикрашаємо
пряники або паски, викладаючи
мох на цукрову глазур.

Пан Панеттоне
Якщо зважилися пекти
італійського панеттона, то майте на увазі: щоб досягти його ніжної, слоїстої структури, місити
тісто треба не просто довго, а дуууже довго. «Руками це важко
зробити, тож тістоміс або інша

кухонна техніка вам у поміч»,
— каже моя співрозмовниця.
Заварна основа: молоко —
120 мл, борошно — 25 г.
Опара: молоко — 75 мл, цукор
— 2 ч. л., дріжджі свіжі — 40 г.
Тісто: борошно — 500 г, яйця
— 3 шт., жовтки — 3 шт., масло
— 150 г, цукор — 170 г, ваніль,
олія для змащування, родзинки,
цукати, цедра.
Готуємо заварну основу. У
каструлю з товстим дном вливаємо молоко, додаємо борошно, ставимо на вогонь і прогріваємо до
загустіння. Знімаємо. Хай схолоне при кімнатній температурі.
Опара: в тепле молоко (3045оС) кладемо цукор і дріжджі,
перемішуємо до розчинення,
далі вводимо заварну основу, перемішуємо і — під плівку в тепле місце на 20-25 хв. Збільшитися має в 2-3 рази.
Тісто: в миску вбиваємо яйця і
жовтки, додаємо сіль, цукор і збиваємо до світлого, пишного стану. Вводимо опару і перемішуємо. Додаємо половину борошна.
Місимо насадкою «гак». Додаємо
вершкове масло кімнатної температури і вимішуємо 1-2 хвилини.
Потроху додаємо другу частину
борошна і вимішуємо 10-15 хвилин, головне не передати борошна. Місимо до тих пір, доки тісто
не перестане рватися, а буде тягнутися, як дитячий слайм. Воно
вийде еластичним і трохи липким. Щоб не липло до рук, змащуємо їх олією. Ставимо в тепле
місце на 1-1,5 години. Має піднятися щонайменше вдвічі.
Заповнюємо форми на 1/3.
Знову ставимо в тепло, щоб
зійшли. Заготовки мають піднятися до країв. Тоді змащуємо
яйцем і — в духовку. Садимо випікатися дуже обережно: тісто
примхливе, може впасти. Печемо 30-40 хв. при 180оС — до сухої шпажки. Дати схолонути не
менше 3-4 год.
Пані Ольга додає, що панеттоне за цим рецептом може
зберігатися в холодильнику
(слід тільки обмотати харчовою
плівкою) 7-8 днів.
Нехай ваше свято буде затишним і світлим! Червоного яєчка і
смачної паски! ■
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ЛЮДИНА

■ ЧЕМПІОНСЬКИМ КУРСОМ

Чуйнiсть — талан сильних
Син політв’язня, топовий спортсмен України: Сулейман Мамутов
Тетяна КРИЖАНІВСЬКА,
засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв «Воїн світла», шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва
«Воїн світла», міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс iз дзю-дзюцу, тренер, спеціально для «Українська правда. Життя»

Уже сiм років Крим окупований Росією.
Внаслідок багаторічних арештів без батьків у Криму ростуть 198 неповнолітніх дітей. 25 — народилися вже після затримань.
27 — потребують систематичного медичного лікування і препаратів. Багато дітей страждають емоційно-психічними розладами.
Батько нашого героя Сулеймана — Енвер Мамутов — утримується в Росії в 11-й виправній колонії Ставрополя.
Він звинувачений окупантами в організації терористичного осередку Хізб ут-Тахрір та підготовці до насильницького захоплення влади. Засуджений до 17 років позбавлення волі.
Енвер усього має семеро дітей: Сулеймана, Сейрана, Реяну, Мадіна, Сахіб Герая, Умара,
Саміру. Молодша дочка Саміра вчилася ходити і говорити без батька, син Умар у цьому
році пішов до школи.
Сулейман Мамутов переїхав до Одеси за програмою допомоги дітям, які постраждали від політичних репресій, і доля звела його з наставником по життю.

Знайомство з наставником
Сулейман завжди був спортивним хлопцем, любив грати
у дворовий футбол, відвідував
секцію греко-римської боротьби.
Проте був психологічно пригніченим, що відображалося на
його поведінці з молодшими
дітьми. Він їх часто провокував, по-дитячому цькував і певною мірою ображав.
У 2018 році хлопець переїхав до Одеси і познайомився
зі своїм майбутнім тренером iз
бразильського джиу-джитсу —
Алі Чаринським.
Алі має чорний пояс iз дзюдо, пурпурний пояс iз бразильського джиу-джитсу, кандитат у майстри спорту з самбо,
чемпіон і призер міжнародних
турнірів, голова Міжнародної
академії бразильського джиуджитсу JSJ ACADEMY в Україні. Вихованець і випускник
легендарної школи ЦОіС «Самбо-70» у Москві, займався бойовим самбо в школі Абдульманапа Нурмагомедова в Дагестані.
Алі Чаринський опинився в
Україні також через політичні
репресії. Він був переслідуваний у тому числі за активну позицію щодо анексії Криму.
Знаючи з власного досвіду,
що відбувається на півострові,
Алі вирішив допомогти таким
дітям, як Сулейман.
Спочатку Алі просто брав
участь як волонтер у різноманітних культурних та спортивних програмах, а згодом вирішив відкрити Центр розвитку
і виховання для хлопчиків.
Так з’явився інтернат для
хлопців «Кампус Фаджр», директором якого став найкращий товариш Алі — Гасан Гаджієв.
Сулейман і ще дев’ятеро
хлопців стали жити і тренуватись разом iз тренером у великому і затишному будинку в
Одесі.
Ідея орендувати будинок
з’явилася з критичної необхідності, адже хлопцям потрібен
був дах над головою і місце для
виховання та тренувань.
Вдалося знайти дім iз великим спортзалом, тож діти живуть і тренуються в одному місці, що значно економить їхній
час і дозволяє розвиватись в інших напрямах.
Із тренером у Сулеймана
склались особливі стосунки.
Звісно, не можна говорити, що
тренер замінив хлопцю батька,
адже досвідчений педагог ніколи не зробить такої помилки.
Проте Алі зумів стати для нього
наставником у всіх сферах його
життя.
Вони не просто тренер і

❙ Сулейман Мамутов з нагородами.

❙ Сулейман Мамутов почав займатись бразильським джиу-джитсу
❙ і вже через два місяці виступив на чемпіонаті України у Львові.
❙ Фото з сайта lifeimg.pravda.com.
учень, між ними міцний і глибокий зв’язок. Алі для хлопця
вихователь, педагог, друг, годувальник, головний спонсор
усіх починань, менеджер і продюсер.
Про їхнi стосунки можна
писати дисертацію, саме так
характеризує їх взаємозв’язок
Алі.

Становлення
кримськотатарського борця
Не пройшло і двох місяців
iз часу, як Сулейман Мамутов
почав займатись бразильським
джиу-джитсу, як він виступив
на чемпіонаті України у Львові,
де посів друге місце. Вiдтодi Мамутов-молодший жодного разу
не залишався без сходження на
п’єдестал.
За 2,5 року він устиг виступити на чемпіонаті світу в Румунії, де став срібним призером, на міжнародному турнірі
з греплінгу в Молдові, де виборов «бронзу». Багато разів ставав чемпіоном і призером чемпіонатів України з бразильського джиу-джитсу.
Спорт зробив його ментально сильним, і в 14 років хлопець
уже не відчуває потреби доводи-

ти свою силу і зверхність образою слабших. Бойові мистецтва
дали йому спокій і стійкість,
зробили самодостатнім.
Зараз у статусі чемпіона й
одного з найсильніших борців
України Сулейман — захисник
для дітей. Якщо раніше молодші діти боялись навіть гратися
поруч iз ним, то зараз бігають
до нього по захист і обожнюють
проводити з ним час.
Отримавши необхідну увагу, турботу і допомогу, зараз Сулейман ділиться всім цим з оточуючими.

Жертва чи воїн?
Тренер сподівається, що Сулейман не образиться за таке
зізнання, але коли Алі зустрів
хлопця вперше, то побачив перед собою боягуза.
Зараз же наставнику важко
уявити, що Сулейман узагалі
може когось чи чогось боятися. Адже єдиноборства вчать не
просто перемагати, сам процес
тренувань і змагання ставлять
людину в ситуації, де вона зустрічається з більш сильними і
досвідченими партнерами.
Саме нове середовище позитивно вплинуло на характер

і психологію хлопця. Він став
сміливим воїном, але чуйним
до слабших.
Тренер Алі Чаринський
вважає, що саме бразильське
джиу-джитсу допомогло розкрити потенціал Сулеймана, а
успіхи, яких він досяг за допомогою спорту, вирішили його
психологічні проблеми.
Алі бачив різних дітей, які
стали вимушеними переселенцями і потрапили до нього за програмою допомоги дітям політв’язнів. За два роки
інтернат прийняв і надав допомогу понад 100 дітям. Серед
них були навіть такі, які практично не розмовляли і не посміхалися. І це все через те, що їм
довелось пережити.
Попри все, щодо проблем
жертв політичних репресій чи
біженців, Алі радить те ж саме,
що рекомендують медики і психологи, а саме: не ставитись до
них як до жертв чи людей з інвалідністю. Все, що їм треба, —
допомогти адаптуватися до нового життя і нового середовища.
Найбільшою проблемою тренер вважає гіперопіку над такими дітьми з боку матерів і суспільства. Їх часто жаліють, балують, практично позбавляють
можливості нормального розвитку, вирішуючи за них найпростіші завдання.
Самореалізація ставить на
ноги всіх. Потрібно відпустити
минуле, розвивати найсильніші
сторони і закріпитися в цьому
світі.
Таким дітям потрібно допомогти стати сильними людьми,

і тоді вони не будуть згадувати
минуле і вважати, що їхнє життя не склалось.
Відкрите майбутнє
Сулейман, звісно, не був винятком. Він також мав купу
проблем, і вони всі лишились
позаду.
Хлопець став найбільш титулованим спортсменом одеського клубу і входить у ТОП
спортсменів України з бразильського джиу-джитсу серед підлітків.
Тренер радіє, що Сулейман
завжди холоднокровний перед боєм, ніколи не нервує і не
боїться.
Щоправда, деколи він аж
надто самовпевнений, і тренер
змушений постійно нагадувати
йому про захист. Головним настроєм юного чемпіона є закінчити бій позачергово больовим
чи задушливим прийомом.
Тренеру цікаво, як Сулейман поведе себе на великих світових турнірах. І вже скоро у
спортсмена буде нагода проявити себе, адже в планах — чемпіонати Європи та світу.
Сулейман уже допомагає
тренеру працювати з маленькими воїнами і отримує хай невелику, але ж свою зарплатню.
Зараз він головний авторитет для дітей клубу. Багато хто
каже: «Я буду таким сильним,
як Сулейман, коли підросту».
Хлопчаки полюбили Сулеймана всім серцем, і тренер переконаний, що в майбутньому ми
матимемо справу не лише з професійним і титулованим спортсменом Сулейманом Мамутовим, а й з видатним тренером. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 КВІТНЯ 2021

СПОРТ

«У світі є чимало сильних спортсменів, які «перестояли». Минулого
року вони були в оптимальній кондиції, але комусь вік дав своє, хтось
психологічно надломився і вони вже втратили свої позиції».

Михайло Харачура
наставник чоловічої збірної України з боротьби
Григорій ХАТА
Умови, в яких відбувається
підготовка спортсменів до перенесеної Олімпіади-2020 в Токіо,
не надто згущуючи фарби, можна легко назвати екстремальними.
Упродовж цілого року атлети не мали офіційних змагань
та займалися більшою мірою
самопідготовкою. Як результат, багато з них втратили оптимальну форму й тепер мають
серйозні труднощі з поверненням на попередні позиції.
Коментуючи неординарну ситуацію, котра має місце в олімпійському спорті, очільник чоловічої збірної України з вільної боротьби Михайло Харачура
каже: «У світі є чимало сильних спортсменів, які «перестояли». Минулого року вони були
в оптимальній кондиції, але комусь вік дав своє, хтось психологічно надломився — і вони вже
втратили свої позиції. Водночас
з’явились молоді амбітні спортсмени, котрих минулого року не
було на горизонті. Така ситуація
для одних створює перешкоди,
але іншим, навпаки, дає шанс».
Можна припустити, що ознаки такого «застою» мали місце
й у вітчизняній спортивній боротьбі, якщо за кілька місяців
до старту токійської Олімпіади підтримуване спортивним
міністерством керівництво Асоціації спортивної боротьби України наважилося на зміну головних тренерів у чоловічій та
жіночій збірних.
Згаданий вище Михайло Харачура очолив команду борціввільників, а національну збірну
борчинь віддали під крило Андрія Стадника, щоправда, обоє
заступили на свої посади з приставкою «тимчасово виконуючих обов’язки».
Іще на початку березня багаторічний керманич жіночої

■ БОРОТЬБА

Вихід зі сплячки
На чемпіонаті Європи в Польщі українська збірна посіла третє
місце в медальному протоколі

❙ Жіноча збірна України зі спортивної боротьби традиційно сильно виступила на чемпіонаті Європи.
❙ Фото з сайта ukrwrestling.com.ua.
команди Володимир Євонов ділився планами щодо важливого травневого турніру в Болгарії,
де проходитиме останній етап
олімпійської кваліфікації. Утім
згодом йому, як і попередньому
наставнику чоловічої команди
вільників Григорію Даньку, довелося залишити свою посаду і

15

на чемпіонат Європи з боротьби,
котрий минулого тижня тривав у
Варшаві, українські борці-вільники та борчині поїхали з новими керманичами.
Одразу варто сказати, що підсумковий результат «синьо-жовтих» на ЧЄ більш ніж пристойний. Завдяки шістьом нагоро-

дам жіночої команди, чотирьом
відзнакам вільників та трьом —
борців греко-римського стилю
збірна України стала другою за
загальною кількістю здобутих
медалей. При цьому в медальному протоколі, маючи дві золоті,
дві срібні та дев’ять бронзових
нагород, українська борцівська

збірна завершила ЧЄ на високому третьому місці, пропустивши
поперед себе команди Росії та Туреччини.
«Змагання в умовах пандемії
— це, звичайно, не те, до чого ми
звикли. Всі ці обмеження дуже
тиснуть і тримають в напрузі.
Весь час тести, весь час під питанням хворий спортсмен чи здоровий, вся команда почувається,
як на вулкані. Всі нервуються: і
спортсмени, і тренери. Порожні
трибуни також тиснули на психіку учасників ЧЄ», — охарактеризував змагальну атмосферу у
Варшаві Михайло Харачура.
Утім, за словами наставника,
всі спортсмени перебували в рівних умовах, тож особливо скаржитися немає сенсу.
Самі ж змагання дали наставникам можливість оцінити
не тільки фізичні, а й моральні
якості своїх підопічних.
У команді борців-вільників
найбільше похвали дісталося молодому Андрію Джелапу, котрому вдалося вибороти «срібло».
При цьому троє його колег по
збірній — Каміль Керімов, Ігор
Никифорук та Олександр Хоцянівський — завершили змагання з «бронзою».
Стараннями Ірини Коляденко та Алли Белінської в доробку
«синьо-жовтих» з’явилося дві золоті нагороди. «Срібло» дісталося Тетяні Рижко, «бронзу» отримали Христина-Зоряна Демко,
Аліна Грушина і Аліна Бережна. Стабільно, але без захоплення й овацій, європейський турнір
у Варшаві завершили вітчизняні
«класики», трьом з яких — Жану
Беленюку, Віктору Петрику та
Максиму Євтушенку — вдалося
здобути бронзові відзнаки.
Попереду ж на представників
української боротьби чекає важливий олімпійський відбір у Болгарії, від якого залежатиме кількісне представництво України на
Іграх в Токіо. ■

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Бадьора пробіжка
Українські атлети перевірили свою витривалість
на київському марафоні
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА
Сьома година ранку. Температура на
стовпчику термометра не поривається повзти вверх, щоб досягнути бодай п’яти градусів. Сонні мешканці столиці лиш починають прокидатися, а тим часом марафонці вже вишикувалися на старт біля Палацу
спорту. Десь гудуть машини, об’їжджаючи
перекриті маршрути, і чути постукування
палиць для скандинавської ходьби. І саме
в цей морозний весняний ранок у Києві зароджується початок великої події — чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з марафону
(42 км 195 м).
Проходить він у рамках ювілейного
Kyiv Euro Marathon, що відбувається за
підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні й став уже п’ятим для
української столиці. Вік учасників європейського марафону був жартома обмежений позначкою «99», і поважні літа дійсно не стали на заваді «спортивним ветеранам», адже участь у змаганнях брали й ті,
кому за 70.
З огляду на карантинні обмеження
учасники (а окрім марафону, було й чимало інших дисциплін, включно зі скандинавською ходьбою) стартували «хвилями», і за кілька годин Київ сповнився стро-

катими бігунами. Їх жваво підбадьорювали
вздовж усієї дистанції, а глядачі спостерігали за ними через онлайн-трансляції.
Що стосується саме чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, Туреччина впевнено виграла індивідуальний та командний чоловічий
залік. Перемогу в «індивідуалці» здобув,
оновивши особистий рекорд, Хусіє Джан
iз результатом 2:19:22 год, хоча марафонця майже на хвилину випередив його
співвітчизник, який, щоправда, виступав поза конкурсом — Мерт Гірмалегесе
(2:18:28 год). Друге місце в офіційному
протоколі посів іще один турок — Халіль
Яшін (2:24:08 год). На третю ж сходинку п’єдесталу піднявся українець Дмитро Пожевілов (2:28:53 год).
А завдяки результату Сергія Попова
(2:41:10), який у фінальній таблиці опинився на п’ятому місці, українська команда отримала «срібло» в командному заліку. Сергій, який перед цим переніс серію
серйозних травм, поділився враженнями
після фінішу: «Траса в Києві вимоглива.
Тут затяжні підйоми та спуски. Ще й погодні умови були для мене не надто комфортними. Мені подобається бігати при
теплішій погоді. Однак я задоволений, що
зміг втримати позиції».
У жіночому індивідуальному заліку

❙ Українська столиця вп’яте приймала Kyiv Euro Marathon.
❙ Фото Валерії ЗАПОЛЬСЬКОЇ.
чемпіонкою стала Ана Штефуль iз Хорватії, подолавши дистанцію за 2:36:28. За
нею фінішувала ізраїльтянка Мінтамір Бікая (2:45:40). Бронзу отримала болгарська
спортсменка Марінела Ненева (2:46:36). Усі
троє оновили особисті рекорди. Четвертою
та п’ятою дісталися фінішу українки Юлія
Тарасова (2:52:00) і Світлана Советченко,
для якої 2:54:43 — це новий особистий рекорд. Водночас у парі вітчизняні спортсменки опинилися на чільній позиції жіночого
командного заліку. Світлана, що, крім бігу,
професійно займається бальними танцями,
прокоментувала це так: «Ми з Юлією перемагаємо командою на чемпіонаті Асоціації
Балканських легкоатлетичних федерацій
уже вдруге. Минулого року стали першими
в болгарському Кюстенділі». У свою чергу,
Юлія спеціалізується також на ультрама-

рафонах та гірських перегонах. Вона багаторазово брала участь у чемпіонатах світу
з гірського бігу й «трейлу» та входила до
30-ки найсильніших на чемпіонаті світу з
гірського бігу на довгі дистанції.
Водночас у Києві свій перший офіційний марафон біг бронзовий призер чемпіонату світу-2003 у бігу на 1500 метрів Іван
Гешко. «Неофіційний (марафон) минулого року в рідній Кіцмані пробував пробігти в онлайн-режимі, щоб підготуватися до
Віденського марафону. Але його відмінили
через пандемію, і свій дебют довелося перенести», — зазначив знаний атлет. Поява на
змаганнях іменитого спортсмена не залишила нікого байдужим. Побачитися з Іваном мріяв македонець Александр Кіраджієв, тож для кожного учасника вихід на
старт був емоційно особливим. ■
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«Сама українська мова
була 46-м підсудним»

Життя ув’язненого у справі Спілки
визволення України Кирила Осьмака
обірвалося у Владимирському централі
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■ КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

У зірки «Бріджертонів» —
роман
Фібі Дайневор «засвітилася» із залицяльником
Дара ГАВАРРА
Бува так, що після вдалої ролі на тебе
звалюються не лише успіх, слава, гроші, а
ще й повсюдна увага папараці, від яких не
сховаєшся навіть у глухомані. Звісно, назвати будь-яке містечко Великої Британії,
хоч і віддалене від столиці, глухоманню
важко з огляду на розміри самого острова, проте життя там далеке від того шаленого ритму, який задає мегаполіс. Тож
зірка серіалу «Бріджертони» Фібі Дайневор віддалилася від лондонської метушні,
щоб набратися сил, наснаги перед новими зйомками у наступному сезоні серіалу,
який уже полюбили мільйони глядачів по
всьому світу, а ще — побути на самоті. Та
де там — «мисливці» тихого полювання з
оптичними прицілами своїх фотоапаратів
знайшли її й у Сток-он-Тренті, що неподалік Манчестера. Та не просто знайшли,
а «засвітили» її новий роман із коміком
Пітом Девідсоном, з яким актриса ходила
по продуктових магазинах, прогулювалася і, звісно ж (ну як без цього закоханим),
обіймалася. Парочці, з усього, було весело
й приємно проводити час удвох, вони постійно жартували й сміялися.

Звістка про романтичні стосунки улюбленої актриси потішила її фанатів, проте й насторожила, адже її обранець — ще той серцеїд.
Не так давно він упадав за донькою відомої топмоделі 90-х Сінді Кроуфорд
— Кайєю Гербер, а перед тим мало не
побрався зі співачкою Аріаною Гранде. А ще американський «серійний
бойфренд», як прозвали 27-річного Піта, крутив роман із актрисою
Кейт Бекінсейл (зіркою «Перл Харбора»), яка на 20 років старша за
нього. (І все це навіть не завдяки
красивій зовнішності — Девідсон
далеко не Аполлон). Піт зізнається, що причина нетривалих стосунків із жінками криється в
його психічній нестабільності,
і навіть говорив, що йому б
лягти в рехаб (клініка для реабілітації, зазвичай для наркозалежних. — Авт.). Тож
є причина турбуватися про
Фібі та подальший розвиток її роману. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №42

❙ Фібі Дайневор.

■ ЗАШКВАР

Учитель водив учнів по стрип-барах
У Британії скандал довкола неприпустимої поведінки викладача
Чи часто ми згадуємо своїх колишніх педагогів, які закликали нас до дисципліни, сіяли
«вічне, добре, світле»? Хтось — вряди-годи, а
хтось і зовсім інколи. Та ось учням дорогого навчального закладу, що в Британії, буде чим згадати свого вчителя, адже такі канікули, які провів із ними їхній педагог у Коста-Ріці, бувають
далеко не в усіх підлітків (якщо взагалі бувають). Так, викладач інформатики зі школи-інтернату Річард Гленн повіз своїх підопічних на

екскурсію в цю чудову центральноамериканську країну, і замість знайомити учнів із культурними пам’ятками чи екзотичними як для британців краєвидами, повів їх у... стриптиз-клуб.
Крім цього «екстремального», як для підлітків,
відпочинку, він разом зі своїми підопічними випивав спиртне в клубі. Будучи добряче напідпитку, 55-річний викладач ще й погрожував учням фізичним насильством, викрикуючи: «Я зараз стукну тебе по макітрі» чи «Я тебе приб’ю»,
до того ж він показував своє оголене тіло жінцікерівнику групи в готельному номері. Що ціка-

во, Гленн був настільки п’яним, що не пам’ятав
усіх подій, відповідно, й усе заперечував. Проте
учні зберегли чеки за спиртне з клубів, які вони
відвідали разом із педагогом.
Наразі викладача звільнили зі школи і
заборонили на три роки будь-яку педагогічну діяльність. А щодо учнів цієї елітної школи (навчання в якій коштує 4850 фунтів стерлінгів за семестр — понад 180 тис. грн), то
важко спрогнозувати, які наслідки для психіки 16-18-річних юнаків залишать по собі такі
канікули. ■

■ ПОГОДА

Кросворд №41
від 27 квітня

■ ПРИКОЛИ

29 квiтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, пiвденний, 3-10 м/с. Температура вночi +1...+6, удень
+13...+15.

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ.
Славське: вночi 0...+2, удень +14...+16. Яремче: +2...+4,
удень +15...+17. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +14...+16.
Рахiв: уночi +4...+6, удень +16...+18.

хмарно

27 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 33 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия —
немає, Пожежевська — 56 см.

сніг
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6. Виконання певних доручень поза
чергою, яке використовується в армії для дисциплінарного виховання.
9. Порода мисливської собаки, навчена шукати дичину в норах. 13. Столиця Норвегії. 15. «Доки сонце зійде, ... очі виїсть» (народна приказка).
16. Тонкий млинець, який печуть на
солодкому молоці. 17. Довгий щетинистий вусик жита, пшениці чи деяких інших злаків. 18. Фокусник, маг,
відьмак. 19. Восьма планета сонячної системи. 20. Різновид акції протесту, коли люди стоять на одному
місці з плакатами. 21. Польське курортне місто. 23. Спецпідрозділ Національної поліції України, призначений для вирішення надзвичайних ситуацій. ■

Захід

+1…+6
+12…+17

+1…+6
+13…+18
Схід
Центр

+1…+6
+13…+18

+1…+6
+14…+19

дощ

Південь +4…+9
+12…+17
дощ,
гроза
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У військовій частині — перегляд
французького фільму. Настає кульмінація — головна героїня застрелила
з пістолета свого невірного коханого.
Заломивши руки, вона звертається,
здавалося б, до глядацького залу:
— Що ж тепер робити?!!
Із заднього ряду лунає чітка відповідь прапорщика, який провiв цiлий день на стрільбах:
— Перевірити зброю, відзвітувати за набої й повернутися на вихідний рубіж.
***
Жiнка заходить до лікаря:
— Я вирішила пройти профілак-

тичне лікування, підкажіть, що мені
підлікувати.
— Спочатку треба зайти до косметолога, через погану зовнішнiсть
ви багато грошей витрачаєте на косметику. Потiм зайдіть до дієтолога,
у вас багато зайвої ваги. І, нарештi,
перевірте зір.
— Навiщо?
— Бо в мене на кабiнетi написано «Ветеринар».
***
— Дружина каже, що я більше
не роблю нічого такого, від чого б у
неї дух перехоплювало. Сховав її інгалятор — має спрацювати.
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Варка ВОНСОВИЧ

По горизонталі:
1. Військове звання в армії УНР.
4. Плавучий застережний знак, який
установлюють для загородження
небезпечних місць у зоні фарватеру. 7. Шапка, берет, кепка, кашкет.
8. Газ, із якого роблять добрива.
10. Ім’я американського письменника, якого називають батьком детективного жанру. 11. Титул монарха в деяких країнах Близького і Середнього Сходу. 12. «... мій є! ... мій
завжди буде! Ніхто не перекреслить
мій ...!» (Василь Симоненко). 14.
Український режисер-постановник,
який зробив перші фестивалі «Червона рута» та «Вивих» у Львові. 18.
Популярний сто років тому танець,
різновид швидкого фокстроту. 20.
Святковий хліб, який печуть на Великдень. 22. Народна назва гриба
підосичника. 24. Шевська колодка,
яка увійшла до фразеологізму. 25.
Гроші, вартість, капітал. 26. Хутряне
взуття народів Півночі. 27. Висушене листя, на яке Сагайдачний проміняв дружину. 28. Межа між державами.
По вертикалі:
1. Волосся зі шкірою — трофей американських індіанців. 2. Поетичний прийом. 3. Смужка шкіри,
що прилягає до нігтя. 4. Антагоніст
правди. 5. Солодке червоне вино,
яке часто називають «церковним».

