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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

У цьому році 

використані 

батарейки з України 

вперше відправлять 

на переробку до ЄС

МЗС не реєструватиме 

спостерігачів із 

Російської Федерації на 

президентські вибори 

2019

стор. 4» стор. 3»

Через епідемію грипу 

в Чернівцях оголосили 

карантин, у столиці та 

Миколаєві частково 

закривають школи

стор. 2»

Незаплановані канікули Отруйна енергіяА для вас, шановні, двері зачинено

стор. 7—10»

Нас, майже 80% етнічних українців, без нашої згоди юридично перетворили на національних безбатченків.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,790 грн 

1 € = 31,730 грн

1 рос. руб. = 0,421 грн

Я — українець! 
По крові і паспорту! 
Патріоти України вимагають повернути 
в документи графу про національність
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«Те, що прозвучало в ЗМІ від пана Сайдіка, — винятково загальні тези, з якими важко 
сперечатися, і я вважаю їх прийнятними. Мене цікавить, яким чином передбачена 
демілітаризація незаконних збройних формувань? Які терміни, які способи виведення 
іноземних військ із території Донбасу? Що мається на увазі під процесом амністії?»

Георгій Тука 
заступник міністра з питань 

тимчасово окупованих територій

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 На останнє засідан-
ня Київського район-
ного суду, де слухали 
справу Олени Зайце-
вої та Геннадія Дроно-
ва, прийшли майже всі 
представники потер-
пілої сторони. Масова 
«явка» була викликана 
тим, що слуги Феміди, 
за попередньою інфор-
мацією, могли поста-
вити останню крапку в 
розслідуванні, що три-
ває вже понад рiк. 
 Але й цього разу не 
так сталося, як гадало-
ся. Адвокат пана Дро-
нова Сергій Перепели-
ця подав клопотання 
про допит слідчого Іго-
ря Волкова, який, на 
думку захисника, міг 
серйозно вплинути на 
розгляд доказової бази. 
«Всі діючі особи в цьо-
му кримінальному про-
вадженні, експерти ка-
жуть: нам вказівки на-
давав слідчий Волков, 
— пояснив свою пози-
цію адвокат. — Що ро-
бити, що не робити, 
які необхідно відбира-
ти аналізи. Тому було б 
цікаво дізнатися, чому 
він прийняв таке рі-
шення, що не дозволи-
ло з’ясувати деякі об-
ставини».
 Прецедент зі слід-

чим виник на минуло-
му засіданні, коли суд 
слухав показання лі-
каря-нарколога Олени 
Федірко. Ця жінка пер-
шою обстежувала Оле-
ну Зайцеву після аварії 
і знайшла в її крові опіа-
ти. Втім незабаром вона 
раптово звільнилася з 
роботи й безслідно зник-
ла. Якийсь час розгляд 
справи не міг зрушити 
з місця з тієї причини, 
що бракувало уточнен-
ня саме її експертних 
висновків. Правоохо-
ронці нібито збилися 
з ніг, розшукуючи лі-
карку, але все марно. 
З’явилися навіть чут-
ки, що вона виїхала на 
територію окупованого 
Донбасу. І от сенсація. 
Олена Федірко прийш-

ла на суд і заявила, що 
нікуди не зникала. Від-
повісти ж на дзвінки не 
могла, бо в хаті «не було 
світла». В її свідченнях 
теж не пролунало нічо-
го нового, окрім згадки 
про Ігоря Волкова. Він, 
за словами нарколога, 
буцімто давав указівки 
з приводу того, які саме 
аналізи брати в затри-
маної Зайцевої. 
 Судді клопотання 
Сергія Перепелиці за-
слухали, проте викли-
кати слідчого на до-
пит відмовилися. На-
томість дали згоду за-
слухати наступного 
разу експертів, які без-
успішно намагалися 
встановити швидкість 
руху автомобіля підоз-
рюваної. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Дійшов і до столиці: епідемія гри-
пу змусила міську владу призупинити 
навчальний процес у 36 школах. За-
галом за січень через захворюваність 
на грип у Києві було госпіталізова-
но 178 осіб, із них 139 — діти. У свою 
чергу, перший заступник міського го-
лови Микола Поворозник запевнив — 
панікувати не варто. «Загалом у сто-
лиці спостерігається зниження захво-
рюваності на грип та ГРВІ на 4,7%, 
як дитячого, так і дорослого населен-
ня. Так, дітей захворіло — 8 тис. 207, 
дорослих — 5 тис. 760 осіб», — зазна-
чив чиновник. Закривають школи у де-
яких районах із метою унеможливити 
масове захворювання серед дітей. Сто-
личний лікар-педіатр Олександра Бар-
чук запевняє: якби батьки прищеплю-
вали дітей ще восени, такої ситуації 
із захворюваністю не спостерігалося 
б. «Є календар вакцинації, от за ним 
я і раджу батькам прищеплювати ди-
тину. Також варто робити періодичні 
професійні огляди в сімейного лікаря 
та лікувати хронічні захворювання, бо 
досить часто саме цим батьки і нехту-

ють», — коментує «УМ» лікарка. Про-
те якщо ви вже захворіли, лікарка ра-
дить не відвідувати з хворою дитиною 
публічні місця, залишитися вдома та 
обов’язково дотримуватись рекомен-
дацій педіатра, адже професійно тіль-
ки лікар знає, як правильно лікувати 
вашу дитину. 
 Частковий карантин також запро-
вадили в Миколаєві. За даними місь-
кої влади, кількість захворюваних 
різко зросла, тому, щоб не допусти-
ти масового захворювання, навчаль-
ний процес у деяких закладах зробили 
дистанційним. Проте, за словами пер-
шого заступника міського голови Ми-
колаєва Володимира Криленка, епі-
демпоріг не перевищено, тому підстав 
закривати всі навчальні заклади — не-
має. 
 А от у школах Чернівців уже офіцій-
но запровадили карантин. Адже рівень 
захворюваності гострими респіратор-
ними інфекціями в місті перевищує 
епідемічний поріг на 18%. У місцево-
му управлінні освіти заявили, що в по-
неділок до шкіл через ГРВІ не прийшли 
майже 13,5% учнів. За останній тиж-
день тут зареєстровано понад 2 тис. 700 

випадків захворювань. Більшість хво-
рих — це діти, 29 перебувають у лікар-
нях. Вимушені канікули в місті трива-
тимуть до 8 лютого. «На сьогодні вже 
маємо 48 класів початкової школи, де 
понад 20% дітей захворіло. Відповідно 
до нашого наказу, напрацьована систе-
ма дистанційного навчання. Всі педа-
гоги працюють і викладають інформа-
цію на сайтах навчальних закладів», 
— пояснила заступниця керівника уп-

равління освіти Чернівецької міськра-
ди Олена Кузьміна.
 Лікарі ж запевняють, що при пер-
ших симптомах хвороби, а це — висо-
ка температура, лихоманка, головний 
біль i кашель — варто відразу зверта-
тися до лікаря. З початку 2019 року 
вже п’ятеро людей померли від грипу 
в Україні, з початку епідсезону в жовт-
ні минулого року зафіксовано 13 смер-
тей від підступної хвороби. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні 
війська 28 січня п’ять разів 
порушили режим припи-
нення вогню. У смузі дій 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Схід» обстрі-
ли по позиціях наших за-
хисників вели з гранато-
метів i великокаліберних 
кулеметів — у районі насе-
леного пункту Широкине, 
з гранатометів i стрілець-
кої зброї — поблизу міста 
Мар’їнка.
 У смузі дій оператив-
но-тактичного угрупован-
ня «Північ» противник об-
стріляв наші позиції з ав-
томатичних гранатометів i 
стрілецької зброї — побли-
зу селища Кримське, з гра-
натометів i великокалібер-
них кулеметів — поблизу 
населеного пункту Травне-
ве; з автоматичних грана-
тометів, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької 
зброї — поблизу населено-
го пункту Новотошківсь-
ке.
 Унаслідок злочин-
них обстрілів ворога жо-
ден військовослужбовець 
Об’єднаних сил не постраж-
дав. Підрозділи, якi оборо-
няють, подавляли ворожий 
вогонь застосуванням чер-
гових вогневих засобів. За 

даними розвідки, в понеді-
лок двох окупантів було 
знищено та одного поране-
но.
 Станом на 7-му годину 
ранку 29 січня загарбники 
вогонь не відкривали. Наші 
захисники продовжують 
контролювати противника 
на лінії зіткнення, дотри-
муючись при цьому умов 
припинення вогню.
 Додамо, що 28 січня спе-
ціальний представник дію-
чого голови ОБСЄ в Україні 
та у Тристоронній контак-
тній групі Мартін Сайдік 
представив новий проект 
мирного врегулювання си-
туації на Донбасі. План 
включає в себе співпрацю 
ООН і ОБСЄ під керівниц-
твом так званого спецпред-
ставника, а також створен-
ня Агенції з реконструкції, 
яка повинна співпрацюва-
ти з ООН та ОБСЄ, проте не 
перебувати під спільним 
керівництвом спецпред-
ставника. Крім того, в до-
кумент включено тимча-
сову адміністрацію і ам-
ністію.
 Проте фактично одра-
зу цей план викликав чи-
мало запитань у заступни-
ка міністра з питань тимча-
сово окупованих територій 
Георгія Туки, оскільки, 
на його думку, він хоч і 

прийнятний, однак зали-
шає занадто багато «білих 
плям».
 «Те, що прозвучало в 
ЗМІ від пана Сайдіка, — це 
винятково загальні тези, з 
якими важко сперечати-
ся, і я б хотів відразу зазна-
чити, що вважаю їх при-
йнятними. Але водночас, 
як показує наш гіркий до-
свід, диявол криється в де-
талях, а вони нам не відомі, 
принаймні нашому мініс-
терству детальний план не 
надходив», — заявив пан 
Тука.
 «Мене цікавить, яким 
чином передбачена де-
мілітаризація незаконних 
збройних формувань? Які 
терміни, які способи ви-
ведення іноземних військ 
із території Донбасу? Що 
мається на увазі під про-
цесом амністії? І таких пи-
тань дуже багато», — уточ-
нив заступник міністра.
 У цей же день, 28 січ-
ня, в Нью-Йорку відбулася 
зустріч Постійного пред-
ставника України при ООН 
Володимира Єльченка зі 
Спецпредставником США 
з питань України Куртом 
Волкером. 
 Володимир Єльченко та 
Курт Волкер обговорили 
подальші кроки з віднов-
лення суверенітету і тери-
торіальної цілісності Ук-
раїни, в тому числі шля-
хом розгортання міжнарод-
ної операції з підтримання 
миру на Донбасі. Окрему 
увагу було приділено пи-
танню звільнення заруч-
ників Кремля та військо-
вополонених українських 
моряків. Постійний пред-
ставник України висловив 
вдячність Волкеру за нез-
мінну підтримку США на-
шій країні, яка продовжує 
протидіяти російській аг-
ресії. ■

ЗАРАЗА

Незаплановані канікули
Через епідемію грипу в Чернівцях оголосили карантин, 
у столиці та Миколаєві частково закривають школи

■

Нiж сидiти в захисних масках на уроках, краще навчатися вдома онлайн.❙

СУД ТА ДІЛО

Без кінця краю
Слуги Феміди знову не винесли вирок 
у резонансній справі про ДТП

■ НА ФРОНТІ

План Д
Представник ОБСЄ та 
спецпредставник США пропонують 
шляхи мирного врегулювання ситуації 
на Донбасі  

■

Олена Зайцева та Геннадій Дронов.
Фото з сайта sq.com.ua.

❙
❙
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Отруйна енергія
У цьому році використані батарейки 
з України вперше відправлять 
на переробку до ЄС
Олександра ТВЕРДА

 У свiтi щороку накопичується близько 50 мільйонів 
штук електронних відходів, порахували в програмі ООН із 
довкілля. За даними фахівців, одна батарейка може забруд-
нити 400 літрів води, або 20 квадратних метрів ґрунту, який 
упродовж 50 років не буде придатний для ведення сільсько-
го господарства. Нікель, цинк, свинець, ртуть, марганець 
можуть потрапити в організм людини або тварини, де нако-
пичуватимуться. Ці небезпечні елементи навіть у невеликій 
кількості можуть викликати онкологічні, репродуктивних 
органів та інші хвороби. Використану батарейку не можна 
зберігати вдома. Небезпечні речовини випаровуватимуться 
в повітря і можуть зашкодити вашому здоров’ю. 
 У 2019 році використані батарейки з України, які збира-
ють волонтери та небайдужі люди, вперше відправлять на 
переробку до ЄС у спеціальних бочках для небезпечних від-
ходів.
 Як повідомляють організатори всеукраїнської соціаль-
ної ініціативи «Батарейки, здавайтеся!», нещодавно зад-
ля цієї мети з Туреччини імпортували 80 спеціальних бо-
чок. Купівлю цього важливого товару здійснили спільно з 
компанією «Екологічні інвестиції». Вона вже розмитнила 
та привезла ці ємкості на склад у Києві, а також буде ви-
возити батарейки на переробку за кордон. За словами ор-
ганізаторів, вони довго шукали спеціальну якісну тару, в 
якій можна перевозити такого роду небезпечні відходи. В 
Україні, як виявилось, її не виробляють, оскільки немає на 
це попиту. У липні минулого року вдалося домовитися про 
партію бочок для відходів із турецькою фабрикою Gungor 
Plastik зі Стамбула.
 «Вони зазвичай працюють лише з великими замовлення-
ми, але для українських батарейок погодилися виготовити не-
величку партію — 80 бочок... Без цієї спеціальної тари, виготов-
леної за стандартами ООН, із тавром особливого зразка та з плас-
тику певної міцності, вивезти батарейки на переробку в Європу 
було б неможливо», — сказано у повідомленні мережі зі збору 
екологічно небезпечних елементів «Батарейки, здавайтеся!». 
Кожна з бочок виготовлена спеціально для того, щоб витрима-
ти суттєву вагу батарейок. Термін придатності такої тари, за єв-
ропейськими нормами, — 5 років. Після кожної відправки ба-
тарейок бочки планують повертати в Україну та завантажувати 
знову. 
 «Крок за кроком ми наближаємось до того, щоб перша 
фура з батарейками поїхала на переробку в Європу вже у 
2019 році», — впевнені організатори.
 Киянка Анастасія Іванцова у коментарі «УМ» каже, що 
почала сортувати батарейки, бо сортує решту сміття. «Чому 
б тоді і не збирати окремо батарейки, в яких містяться шкід-
ливі речовини? Збирали їх у коробочку та відвозили в пунк-
ти прийому. Здається, це був «Епіцентр» (але я можу і поми-
лятися, бо це було давно) — там приймали лампочки і бата-
рейки. Зараз користуємося акумуляторними батарейками, 
які можна перезаряджати і не викидати щоразу», — комен-
тує дівчина.
 Утилізація батарейок — трудомісткий і дорогий процес. 
Питання про збирання та переробку елементів живлення по-
різному вирішується в різних країнах світу: в Японії бата-
рейки старанно збирають і зберігають до тих часів, коли буде 
винайдено оптимальну переробну технологію. Австралія та-
кож лідирує за кількістю утилізованих батарейок. Щорічно 
тут переробляють 80% акумуляторів. Елементи живлення, 
які місцеві підприємства не можуть переробити, відправля-
ють у Європу. У Євросоюзі при виробництві батарейки в їх 
вартість спочатку закладається відсоток на утилізацію, і по-
купець у магазині, здавши старі батарейки, отримає ціно-
ву знижку на нові. Відпрацьовані елементи живлення пере-
робляють, причому ефективність такого процесу досить ви-
сока. Лідером є Бельгія, в якій до 50% батарейок спрямо-
вують на переробку. У Нью-Йорку, наприклад, викидати 
батарейки в сміття заборонено законом. А виробники і вели-
кі магазини, що продають елементи живлення, зобов’язані 
забезпечувати збір використаних батарейок — інакше на 
них чекає штраф до $ 5 тис.
 Українка Анна Ващенко, яка мешкала в країнах Заходу, 
у коментарі «УМ» каже, що не знає, куди європейці здають 
використанні батарейки: «Жила в багатьох будинках, про-
те ніде не бачила коробок для батарейок чи кришечок, як у 
нас у під’їздах. При смітниках немає камер спостережень. 
Тому це більше про екологічну свідомість, ніж примус».
 Зменшити шкоду довкiллю від використаних батарейок 
можливо. Для цього потрібно дотримуватись кількох пра-
вил. По-перше, потрібно заздалегідь думати про наслідки 
та віддавати перевагу техніці, яка може обходитися без ба-
тарейок. Якщо це, звичайно , можливо. По-друге, рекомен-
дується купувати не одноразові батарейки, а міні-акуму-
лятори, які можна заряджати кілька разів. По-третє, вар-
то звертати увагу в магазині на те, щоб на батарейках було 
зазначено, що вони не містять ртуті і кадмію. Це найнебез-
печніші важкі метали, які можуть входити до їх складу. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У Тернополі, у приміщенні 
сучасного науково-демонстра-
ційного освітнього Центру на-
уки, відкрився оновлений Му-
зей інформаційних технологій. 
Це — спільне дітище міської 
Станції юних техніків i благо-
дійного фонду MagneticOne.
Org, який займається впровад-
женням сучасних ІТ-технологій 
у галузі освіти та збереженням 
історії технічного прогресу. До 
наповнення експозицій долучи-
лись як ентузіасти з Тернопіль-
щини та інших областей, так і 
тернопільські виші, які переда-
ли музею техніку, що вже давно 
застаріла для навчання, зате на-
була історичної цінності. І чого 
тут тільки немає! Приміром, 
представлена лінійка перших 
комп’ютерів i ціла колекція на-
копичувачів інформації (дис-
кети, касети, компакт-диски 
тощо). Широко представлені кі-
нопроекційна, звуковідтворюю-
ча та фототехніка, старі моделі 
мобільних телефонів, а також 
калькулятори, друкарські ма-
шинки та арифмометри. Серед 
найцікавіших телевізійних ек-
спонатів — один із перших ра-
дянських телевізорів «Старт» 
1958 року випуску.
 Цікаво, що частина експо-
натів є інтерактивною, тобто їх 
можна брати до рук, вмикати і 
спостерігати, як вони працюють. 
Молодь розглядає це все вже наче 
якусь екзотику, а для відвідува-
чів старшого віку речі нагадують 
далеку юність і навіть примушу-
ють ностальгувати. Тим часом ор-
ганізатори музею обіцяють у пер-

спективі ще багато цікавого і ре-
алізацію крутих технічних ідей. 
Водночас вони закликали всіх 

небайдужих, хто має непотрібну 
стару техніку, долучитися до роз-
ширення експозиції. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині у Звенигород-
ському лісгоспі серед зими збира-
ють гриби. Правда, не в лісі, а в 
теплиці.
  «Це гливи — їстівні гриби з 
цілющими властивостями, біль-
ше відомі у народі, як «вешен-
ка». Звенигородські лісівники 
вирощують їх на екологічно чис-
тому субстраті рослинного по-
ходження, тож ці гриби не ма-
ють важких металів і токсичних 
речовин», — зазначає Наталя Се-
реда, прес-секретар Черкаського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства.
 Як розповідає втілювач проек-
ту — провідний мисливознавець 
Звенигородського лісгоспу Олек-
сандр Шевченко, вирощуван-
ня гливи є ініціативою директо-
ра лісгоспу Анатолія Проценка. 
І хоча минулий рік у цій справі 
був експериментальним, проте 
лісівники змогли виростити 400 
кілограмів таких грибів.
 «За мінімальних витрат у 2,5 
тис. гривень отриманий прибу-
ток становив 7,5 тис. гривень», 
— хвалиться успіхами Олек-
сандр Володимирович. І додає, 
що вирощування грибів потребує 
дотримування необхідної темпе-

ратури та вологості, ефективної 
вентиляційної системи. А голо-
вним, пояснює, у цьому процесі 
є приготування субстрату. Його 
готують із дрібно нарізаної со-
ломи злакових культур, яку по-
передньо разом із міцелієм про-
варюють у великому чані. Далі 
цією сумішшю наповнюють міш-
ки з полімерної плівки. У мішках 
роблять отвори, з них згодом і ви-
ростають грона глив.
 Лісівники кажуть, що пер-
ший урожай грибів уже можна 
збирати через 30—45 днів після 

набивки субстрату. А один суб-
страт використовують для двох-
трьох «поколінь» грибів. Цього 
року в звенигородських тепли-
цях гливи дозрівають у 50 міш-
ках, що вдвічі більше, ніж мину-
лоріч.
 До речі, гливи є цінним діє-
тичним продуктом, оскільки ма-
ють низьку калорійність. За вміс-
том білка і складом амінокислот 
вони перевершують усі овочеві 
культури, крім бобових, і харак-
теризуються високою засвою-
ваністю. ■

РЕТРОСПЕКТИВА

І комп’ютери-«динозаври»...
Відкрився оновлений Музей інформаційних технологій

■

Частина експозиції оновленого музею
Фото з сайта magneticone.org

❙
❙

ВРОДИЛО

Назвався грибком — лізь у кіш
«Тихе полювання» лісівників серед зими

■

Ті самі гливи в мішках.
Фото надане прес-службою Черкаського обласного управління лісового 

та мисливського господарства.
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Україна піднялась на де-
сять сходинок у світово-
му «Індексі сприйняття ко-
рупції» за 2018 рік. Проте се-
ред сусідніх держав займає 
найгіршу позицію.
 Складає та оприлюд-
нює рейтинг міжнародна ан-
тикорупційна організація 
Transparency International. 
Ключовим показником індек-
су є кількість балів, а не міс-
це в рейтингу. Таким чином, 
мінімальна оцінка, яку може 
отримати країна, — 0 балів оз-
начає, що корупція фактично 
підміняє собою державу, мак-
симальна 100 балів свідчить 
про те, що корупція майже 
відсутня в житті суспільства. 
Дослідження оцінює коруп-
цію лише в державному сек-
торі. «Україна дещо покращи-

ла свої показники. Її результат 
— 32 бали та 120-те місце се-
ред 180 країн. Таким чином, 
Україна здобула ще 2 бали та 
піднялася на 10 місць (резуль-
тат за 2017 рік — 30 балів, 130-
те місце)», — йдеться у дослід-
женні.
 Проте з-поміж своїх сусідів 
Україна змогла обійти лише 
Російську Федерацію (28 
балів, 138-ме місце). Нато-
мість решта мають вищі оцін-
ки: Польща — 60, Словаччина 
— 50, Румунія — 47, Угорщи-
на — 46, Білорусь — 44, Мол-
дова — 33 бали. Найбільшу 
кількість балів у рейтингу, а 
отже, й найменший рівень ко-
рупції мають Данія, Нова Зе-
ландія, Фінляндія, Сінгапур, 
Швеція, Швейцарія, Норве-
гія, Нідерланди, Канада, Люк-
сембург, Німеччина та Велика 
Британія. Ці країні отримали 

понад 80 балів. «Якщо ситуа-
ція з корупцією в Україні про-
довжить змінюватися таки-
ми темпами, то наздоганяти 
ту ж саму Польщу доведеть-
ся не одне десятиліття. Влада 
повинна, а громадянське сус-
пільство давно готове подвоїти 
зусилля на цьому шляху», — 
зазначив виконавчий дирек-
тор «Трансперенсі Інтернешнл 
Україна» Андрій Боровик. 
 Перевагами, які допомог-
ли країні піднятися в рейтин-
гу, стало те, що у 2018 році Ук-
раїна ухвалила законодавство 
про створення Антикорупцій-
ного суду, але його повноцін-
ний запуск перенесено на 2019 
рік. Проте, незважаючи на ма-
лооптимістичні позиції країни 
у світовому рейтингу, Громад-
ська рада експертів не поли-
шає сил відібрати до Антико-
рупційного суду лише чесних 
і найкращих. Від моменту від-
бору експерти вже забракува-
ли 40% кандидатів до ново-
створеного Антикорупційного 
суду. Конкурс не пройшли 42 з 
113 потенційних суддів. Спів-
бесіди до Вищого антикоруп-
ційного суду продовжуються, 
а семеро з тих, у кому експер-
ти сумнівалися, змогли пере-
конати їх та кваліфікаційну 
комісію у своїй порядності та 
професіоналізмі.

 Експертка у судовій сис-
темі та керівник проек-
тів громадської організації 
«Фундації DEJURE» Ірина 
Шиба запевняє, що такий 
процес є необхідністю з ме-
тою обрати найкращих, а не 
«відсіяти» поганих: «Судо-
вій владі в Україні не дові-
ряють. І це факт. Зокрема, 
через численні порушення 
прав людини в часи Майда-
ну, непотизм та корупцію. 
ГРМЕ не пропустила далі 
тих кандидатів, які не змог-
ли спростувати обґрунтова-
ний сумнів щодо їхніх рі-
шень, діяльності, поведін-
ки. На співбесідах кандида-
ти могли давати пояснення 
щодо походження цінного 
майна чи причин недекла-
рування останнього, і деко-
му вдалось усе обґрунтувати 
та пояснити, відповісти на 
питання, які експерти ста-
вили під сумнів. Тому кри-
терії для відбору встановле-
но дуже високо». 71 канди-
датові ще належить пройти 
співбесіду з Вищою кваліфі-
каційною комісією суддів, 
після чого комісія визначить 
переможців конкурсу. Всьо-
го до Вищого антикорупцій-
ного суду планують набрати 
39 суддів, з яких 12 — в Апе-
ляційну палату. ■

ПИТАННЯ РУБА

А для вас, 
шановні, 
двері 
зачинено
МЗС не реєструватиме 
спостерігачів 
із Російської Федерації 
на президентські 
вибори 2019
Катерина БАЧИНСЬКА

 Міністр закордонних справ Пав-
ло Клімкін офіційно заявив, що мініс-
терство не реєструватиме спостерігачів 
із Росії на президентські вибори в Ук-
раїні. За словами міністра — це полі-
тична позиція відомства. Адже Росія є 
країною-агресором, тому міністерство 
навідріз відмовилося від будь-якої до-
помоги з Російської Федерації. Реєстру-
вати ж офіційних спостерігачів на ви-
бори в Україні може два відомства — 
Міністерство закордонних справ і Цен-
тральна виборча комісія. Тому Клімкін 
сподівається, що ЦВК підтримає їх 
ініціативу і також не оформлятиме 
російських спостерігачів. «Я сподіва-
юся, що ЦВК також не реєструватиме 
російських офіційних спостерігачів. 
Це абсолютно неправильно ні з політич-
ної, ні з юридичної, ні з моральної точ-
ки зору», — додав Клімкін.
 І насправді недарма у МЗС перейма-
ються. Адже в Комітеті виборців Ук-
раїни заявили, що Росія вже намагала-
ся втрутитися у виборчий процес в Ук-
раїні через інформаційні провокації. 
За словами голови КВУ Олексія Коше-
ля, інформаційне втручання найбільше 
проявляється в поширеннi російського 
аналогового телебачення в прикордон-
них районах Чернігівської, Сумської 
та Харківської областей. «Окрім того, 
значний відсоток громадян України 
має доступ до російського телепродук-
ту через супутникове мовлення. Зараз 
російська пропагандистська машина 
намагається максимально використо-
вувати таку залежність та значно наро-
щує відсоток тематики, пов’язаної з ук-
раїнськими виборами», — зазначив го-
лова КВУ.
 Загалом під час президентських ви-
борів в Україні приїдуть близько 850 
спостерігачів ОБСЄ.
 У свою чергу, в поліції вже поча-
ли фіксувати порушення під час пере-
двиборчої кампанії. За  даними голо-
ви відомства Сергія Князєва, від по-
чатку президентської кампанії за-
фіксували понад дві сотні таких 
правопорушень.  «За 26 днів кампанії 
поліція зареєструвала 266 заяв і пові-
домлень про злочини, пов’язані з ви-
борчим процесом. Найбільше таких 
правопорушень зафіксовано в Києві, 
у Закарпатській, Дніпропетровській і 
Миколаївській областях», — зазначив 
очільник Національної поліції.
 Офіційно ж у ЦВК уже зареєструва-
ли 22 кандидати, до списку претенден-
тів на пост глави держави приєдналися 
самовисуванець Олександр Данилюк та 
колишній віце-спікер парламенту Рус-
лан Кошулинський. Таким чином, у 
ЦВК надiйшло вже 39 заяв від канди-
датів, 9 особам офіційно відмовили. За-
звичай причиною відмов є те, що кан-
дидати відмовляються вносити заставу 
в розмірі 2,5 мільйона гривень. Цікаво, 
що вже на сьогодні загальна сума кош-
тів, яку кандидати у президенти вне-
сли, щоб балотуватися, становить 75 
мільйонів гривень. Кошти застави по-
вернуть лише тим кандидатам, які вий-
дуть до другого туру. ■

■

Інф. «УМ»

 Юлія Тимошенко у передвиборчій 
агітації використовує гасло «ВірЮ в 
Україну», з яким у 2004 році на вибори 
йшов Віктор Ющенко, а згодом написав 
одноіменну книгу.
 Про це зазначає Громадський рух 
«ЧЕСНО».
 Спочатку з’явилися білборди, на 
блакитному тлі написано: «Вірю в Ук-
раїну! Юлія Тимошенко 2019». Як за-
значено на самих білбордах, їхній за-
гальний тираж становить 2 тис. 442 
одиниці.
 2004 року Віктор Ющенко, балоту-

ючись у президенти, використовував 
гасло «Вірю в Україну» поряд із «Вірю. 
Знаю. Можемо» під час своєї передви-
борчої кампанії. Згодом він написав од-
нойменну книгу.
 Нині масово гасло з’вилося на пар-
тійній символіці «Батьківщини» під 
час з’їзду 22 січня, коли Юлію Тимо-

шенко висунули в президенти.
 Гасло «Вірю в Україну» ВО «Бать-
ківщина» також використовує на 
брендованих кепках і блокнотах. Лі-
теру «Ю» написано великою — напев-
но, для того аби викликати асоціацію 
з Юлією Тимошенко, а не Віктором 
Ющенком. ■

РЕЙТИНГИ

На межі Африки
Україна посіла лише 120-те місце 
за світовим рівнем корупції, 
водночас випередивши Росію

■

Політагітація Юлії Тимошенко та Віктора Ющенка «Вірю в Україну!».❙

ПЛАГІАТ

«Вірю 
в Україну»:
Юлія Тимошенко 
використала виборче 
гасло Віктора Ющенка

■

Інф. «УМ»

 «Почуття глибокої відпові-
дальності перед країною, перед 
сучасниками, перед минули-
ми і прийдешніми покоління-
ми українців спонукали мене 
прийняти рішення кандиду-
вати ще раз на посаду Пре-
зидента України», — заявив 
учора, виступаючи на форумі 
«Від Крут до Брюсселя. Ми 
йдемо своїм шляхом», Петро 
Порошенко. «Завершуючи 
п’ятирічну каденцію, стартую 
знову заради збереження стра-
тегічного курсу на Європейсь-
кий Союз та НАТО, курсу на 

перетворення України у вели-
ку успішну країну щасливих 
людей», — додав він. Він за-
значив, що у своїй президент-
ській роботі має «чим пишати-
ся і за що вибачатися», але не 
хоче зупинятися на півдорозі 
розбудови держави.
 У своїй промові Прези-
дент наголосив, що «найгір-
ше — точно позаду», маючи 
на увазі, що в умовах війни та 
складної економічної ситуа-
ції керівництву держави все 
ж вдалося втримати країну за 
крок від прірви. Хоча й виз-
нає, що «бідність є наш ворог 
не менший, ніж країна-агре-

сор Російська Федерація», але 
економічне зростання впро-
довж останніх 12 місяців дає 
підстави для оптимізму, що й 
цього ворога буде подолано. 
 Водночас за ці п’ять років 
були й досягнення, в які мало 
хто вірив. Отримано безвіз, 
яким скористалися тисячі ук-
раїнців. Отримано Томос про 
автокефалію і до єдиної Пра-
вославної церкви приєднуєть-
ся дедалі більше парафій. Від-
новлено армію, яка боронить 
сьогодні наші кордони. Отри-
мано газову й енергетичну не-
залежність від Росії. 
 «Звичайно, нам потрібен 
мир із Росією. Холодний, але 
мир. Люди втомилися від вій-
ни. І на цій болісній емоції 
невтомно грає російська про-
паганда та її підбріхувачі в 
Україні», — сказав Порошен-
ко. Він наголосив, що на вибо-
рах народ обиратиме не прос-
то Президента, а й Верховно-
го головнокомандувача. «Ще 
раз повторюю: ворог прийшов 

не по Крим і не по Донбас — 
ворог прийшов по всю Украї-
ну, щоб повернути утікачку 
до «тюрми народів», як влуч-
но назвав Російську імперію 
ще 200 років тому французь-
кий мандрівник де Кюстін», 
— заявив він. «Мир — це пов-
не відновлення територіаль-
ної цілісності України і без-
заперечне визнання Москвою 
нашого права йти своїм шля-
хом. Навіть коли цей шлях 
— шлях геть від Москви!», — 
сказав Президент 
 «Прошу у виборців мандат 
на те, щоб гарантувати незво-
ротність європейської та єв-
роатлантичної інтеграції, на-
шої незалежності. Щоб відно-
вити територіальну цілісність 
країни і принести вигідний 
Україні мир. Щоб заверши-
ти побудову сильної успішної 
держави, здатної забезпечити 
порядок, добробут і безпеку 
кожного українця», — додав 
під кінець своєї промови Пре-
зидент Порошенко. ■

ЗАЯВИ

«Стартую знову!»
Петро Порошенко офіційно оголосив, 
що балотується на другий термін

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ци-
прас оголосив у понеділок, 28 січня, 
про підвищення мінімальної зарпла-
ти в країні на 11%, з 586 до 650 євро. 
Це — за наявності 13-ї та 14-ї зарпла-
ти щороку.
 Підвищення відбудеться вперше за 
майже десять останніх років, наголо-
сив глава грецького уряду, якого ци-
тує агенція «Рейтер». «Я вас закликаю 
після десятиріччя постійного змен-
шення зарплат розпочати новий істо-
ричний етап», — сказав Ципрас чле-
нам уряду на засіданні ради міністрів. 
«Підвищення безпосередньо стосува-
тиметься 600 тисяч працюючих», — 
наголосив у виступі на телебаченні за-
ступник міністра соціальної солідар-
ності Теано Фотіу. 
 Окрім підвищення розміру «стан-
дартної» мінімальної зарплати, уряд 
передбачає скасування інших застосо-
ваних раніше заходів економії, згідно 
з якими мінімальна зарплата у праців-
ників, яким менше 25 років, була ниж-
чою, ніж у решти працюючих. 
 Ці заходи, серед низки інших, 
були застосовані в рамках програми зі 
зменшення бюджетних витрат в обмін 
на фінансову допомогу Євросоюзу та 
Міжнародного валютного фонду, яку 
країна отримувала з 2010 року по сер-
пень 2018-го. Наприклад, у 2012 році 
мінімальна зарплата в країні була зни-
жена на 22%, тому теперішнє її підви-
щення на 11% є лише першим кроком 
до відновлення соціальної справедли-
вості. 
 Тепер влада Греції напередодні но-

вих парламентських виборів, призна-
чених на жовтень цього року, скасовує 
й низку інших непопулярних заходів 
та обіцяє «продовжити рух» у цьому 
напрямку. 
 Паралельно з оголошенням про 
підвищення мінімальної оплати пра-
ці Ципрас анонсував також серію со-

ціальних реформ, які, за його слова-
ми, повинні допомогти країні ще далі 
відійти від заходів жорсткої еконо-
мії, застосованих у період боротьби 
з кризою. За словами прем’єр-мініс-
тра, мета уряду — зробити Грецію 
провідною силою в балканському ре-
гіоні. ■ 

Обираючи депутатів...
 Одночасно з виборами в Молдові від-
будеться консультативний референдум. 
На нього винесуть два запитання: чи пот-
рібно скорочувати кількість депутатів у 
парламенті зі 101 до 61 та чи варто нада-
вати виборцям право відкликати свого 
представника, якщо він не може впора-
тися зi своїми обов’язками як депутат. 
Запровадження змішаної системи голо-
сування та проведення референдуму в 
день виборів — це те, чим відрізняється 
нинішня виборча кампанія від поперед-
ніх, вважають місцеві експерти. 
 За даними ЦВК, для участі у вибо-
рах було зареєстровано сім політичних 
формувань. Серед них — правляча пра-
воцентристська Демократична партія на 
чолі з олігархом Владом Плахотнюком, 
котра декларує проєвропейський шлях 
розвитку й реформи, пропрезидентсь-
ка Партія соціалістів, що виступає за 
дружбу з Росією та інтеграцію в межах 
Євразійського економічного союзу, а та-
кож опозиційний блок ACUM («Зараз»), 
котрий об’єднує партію «Дія та справед-
ливість» під керівництвом Майї Санду та 
«Платформу «Гідність і правда» на чолі 
з Андреєм Нестасе. Реєстрацію пройшли 
також Партія комуністів, опозиційний 
рух «Антимафія» та «Наша партія», го-
лова якої, російський бізнесмен Ренато 
Усатий, починаючи від кінця 2016 року, 
переховується в Москві від криміналь-
ного переслідування проти нього в Мол-
дові.
 Ще один учасник передвиборчих пе-
регонів — партія «Шор», яка свою наз-
ву отримала від її голови Ілана Шора. У 
програмі партії — безплатні освіта й ме-
дицина, підвищення пенсій i грошової 

допомоги, а також відродження... кол-
госпів. А сам Шор — російський бізнес-
мен, мер молдовського міста Оргіїв і чо-
ловік російської співачки Жасмін — 
проходить як обвинувачений у справі 
про вивіз iз країни до офшорів мільяр-
да доларів США, повідомляє «Німецька 
хвиля».
 Ім’я Ілана Шора фігурує у звітах де-
тективів американської компанії Kroll, 
що розслідує цю справу. Влітку 2017 
року суд першої інстанції винiс Шору 
вирок — сім iз половиною років тюрем-
ного ув’язнення. Але його виконання 
відкладено до вердикту Апеляційної па-
лати.
 За результатами дослідження, про-
веденого в середині січня експертами со-
ціологічної компанії Date Inteligente, со-
ціалісти зможуть провести до парламен-
ту 45 своїх представників, блок ACUM 
— 25, Демократична партія — 20. Має 
шанси подолати шестивідсотковий поріг 
і партія Ілана Шора. Три депутати від ко-
муністичної партії теж можуть потрапи-
ти до парламенту — за партійними спис-
ками.
 Деякі кандидати, чиї прізвища міс-
тяться в партійних списках, балотувати-
муться і в одномандатних округах. На-
приклад, Влад Плахотнюк, який очо-
лює список Демпартії, а також прем’єр-
міністр Павло Філіп, котрий у списку 
значиться під номером два. Майя Сан-
ду займає перший рядок у списку блоку 
ACUM і розраховує як одномандатник 
отримати голоси виборців молдавської 
діаспори в Західній Європі.
 Андрей Нестасе, що йде в списках 
ACUM під другим номером, зареєстру-
вався кандидатом в одномандатному ок-

рузі, котрий об’єднує низку кишинівсь-
ких передмість. А під наступним но-
мером у виборчому бюлетені стоїть ще 
один кандидат: Андрей Нестасе, рад-
ник керівника МВС — структури, яку, 
як стверджують експерти та журналіс-
ти, контролює Демпартія. Політичний 
консультант Сергій Манастирли вважає 
подібний збіг не випадковим. «Це ста-
ра перевірена методика, спрямована на 
«відтягування голосів в опозиції», — пе-
реконаний експерт.
 Як вважає Манастирли, висування в 
одномандатних округах лідерів партій, 
яких занесено до списків політичних 
формувань, може бути пов’язане «з ба-
жанням продемонструвати населенню та 
своїм однопартійцям, що лідер уміє пра-
цювати з людьми, користується повагою 
й здатен особисто зібрати голоси».
 У Молдові створено 48 одномандат-
них округів усередині країни (включ-
но з Придністров’ям) й три — за її ме-
жами. За результатами останнього со-
цопитування «Барометр суспільної дум-
ки», яке провели в листопаді 2018 року, 
близько 58 відсотків громадян Молдови 
не знають, що означає голосування в од-
номандатних округах.

...Скоротять їх кількість
 На особливості передвиборної кам-
панії вплине й те, що в один день iз ви-
борами в країні відбудеться референ-
дум про скорочення кількості депутатів 

у парламенті, переконаний доктор істо-
ричних наук Руслан Шевченко. Вибор-
ці ідею підтримають, переконаний екс-
перт, а Демпартія, яка її висунула, «от-
римає дуже хороший козир: менше де-
путатів — більше грошей до бюджету».
 Виграють від цього й соціалісти, 
які першими запропонували зменши-
ти кількість народних обранців, вва-
жає Шевченко. Він також припускає, 
що Партія соціалістів зможе звинува-
тити демократів у тому, що вони «вкра-
ли їхню ідею з популістською метою, а 
не заради народу».
 На думку політичного аналітика 
Віктора Чобану, рішення провести ре-
ферендум одночасно з парламентськи-
ми ви борами пов’язане зі спробою ско-
ротити кількість тих, хто голосуватиме 
на виборчих дільницях за межами Мол-
дови. За кордоном, де, за неофіційними 
даними, живе та працює понад мільйон 
громадян Молдови, буде відкрито лише 
125 дільниць. Заповнення бюлетеню для 
голосування на референдумі «займе до-
датковий час, виникнуть черги, в яких 
не всі наважаться чекати. Таким чином, 
буде зменшено кількість голосів за опо-
зицію», — прогнозує Чобану в інтерв’ю 
місцевим ЗМІ.
 Ініціативу про проведення плебісци-
ту одночасно з виборами висунула прав-
ляча Демократична партія. Цю ініціати-
ву підтримала парламентська більшість 
в листопаді минулого року. ■

НОВИНИ ПЛЮС 

Популісти порушують засади демократії 
 Згідно з рейтингом «Індексу сприйняття корупції» 
за 2018 рік, який учора оприлюднила міжнародна не-
прибуткова антикорупційна організація Transparency 
International, чинний уряд США на чолі з Дональдом 
Трампом став найкорумпованiшим за останні сім років, 
повідомляє бізнесова агенція «Блумберг». У рейтингу 
за 2018 рік США опустилися на шість позицій і зайняли 
22-ге місце. На думку авторів дослідження, у глобаль-
ному вимірі зростання корупції обумовлене збільшен-
ням політиків-популістів, які порушують засади демок-
ратії. За два роки правління Трампа державний борг 
США виріс на два трильйони доларів. 

Меркель нагородили премією 
Фулбрайта
 Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель удостоїли 
премії Фулбрайта як «видатного лідера» та за «тверду 
прихильність до взаєморозуміння, міжнародного спів-
робітництва і миру». Церемонія нагородження премією 
відбулася в Берліні, повідомляє агенція dpa. В оргко-
мітеті премії вважають, що німецька канцлерка «чудо-
во виконує свою керівну роль у часи глобальних криз і 
викликів». Приймаючи нагороду, Меркель заявила про 
зростаючу загрозу популізму та націоналізму в бага-
тьох країнах, у тому числі в Німеччині. При цьому, за її 
словами, під загрозою опиняються основні принципи 
міжнародного права та прав людини. «Цьому ми має-
мо рішуче протистояти», — закликала очільниця уря-
ду ФРН.
 Нагадаємо, премія, названа на честь американсь-
кого сенатора Деймса Вільяма Фулбрайта, існує з 1993 
року. Першим її лауреатом став перший чорношкірий 
президент ПАР Нельсон Мандела. Пізніше цієї наго-
роди були удостоєні президенти США Джиммі Картер 
i Білл Клінтон, а також благочинна організація «Лікарі 
без кордонів». Меркель — перший лауреат премії з 
Німеччини.

■

СУСІДИ

Сто плюс один 
Молдова готується до парламентських виборів

■

ОДУЖАННЯ

Греція стає на ноги
У країні вперше за останнє десятиріччя підвищили 
мінімальну зарплату

■

Урядовий консиліум вирішив: країна іде на поправку. ❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

Передвиборчою лихоманкою охоплена не лише Україна, а й наша найближча сусідка 
— Молдова. Там 25 січня офіційно стартувала виборча кампанія перед призначени-
ми на 24 лютого виборами до парламенту. 
Ці вибори вперше відбудуться за змішаною системою. 50 депутатів потраплять до 
найвищого законодавчого органу країни за партійними списками, ще 51 народний 
обранець — за результатами голосування в одномандатних округах.

Парламент Молдови: незабаром тут будуть інші господарі.❙



Інф. «УМ»

 Сусідня з нами Польща активно до-
помагає Україні відстоювати свої еко-
номічні та політичні інтереси, заборо-
няючи реалізовувати російський проект 
із побудови газогону «Північний потік-
2». Офіційна Варшава вбачає в «Північ-
ному потоці-2» істотну загрозу для миру 
і безпеки європейського континенту не 
тільки з точки зору поглиблення залеж-
ності країн Європи від російських енер-
гоносіїв, а й перспектив ескалації агресії 
РФ щодо України.
 Про це нещодавно заявив глава МЗС 
Польщі Яцек Чапутовіч, зазначивши, що, 
коли транзит російського газу через те-
риторію України буде припинений, вона 
втратить і прибуток, і певну захищеність 
від розширеної агресії з боку РФ. 
 За словами Яцека Чапутовіча, пози-
ція Польщі щодо будівництва газопрово-
ду «Північний потік-2» збігається із за-
гальною позицією Європейської комісії 
і залишається незмінною. Вона полягає 
в тому, що «газова» директива щодо роз-
ширення застосування її вимог до підвод-
них газопроводів повинна поширюватися 
на всі газопроводи.
 Як відомо, ще 12 грудня Європарла-
мент ухвалив резолюцію, в якій закли-
кав зупинити будівництво «Північного 
потоку-2». США підтримали резолюцію 
проти розширення «Північного потоку» 
і закликали Німеччину прислухатися до 
побоювань сусідів. Утім Берлін наразі 
не готовий відмовитися від економічно 
вигідного для них проекту. Офіційні осо-
би Польщі вважають таку позицію хиб-
ною, заявляючи, що в питанні енерге-
тичної безпеки деякі країни Європейсь-
кого Союзу демонструють лицемірство.
 Нещодавно на форумі «Європа — Ук-
раїна», що відбувався у польському Же-
шові, глава Сейму Марек Кухцінскій 
звернув увагу на те, що частина країн, 
з одного боку, хоче підтримувати Ук-
раїну, однак з іншого боку вони домо-
вляються з Росією про будівництво газо-
проводу «Північний потік-2». «Адже 
відомо, що будівництво цього газого-

ну, а пізніше і «Північного потоку-3», 
означає згоду на те, щоб Україна стала 
несамостійною, щоби її кинули на роз-
терзання. Росія в цьому контексті є най-
більшою небезпекою і загрозою. Це удар 
проти Центральної Європи, а також бал-
канських країн», — сказав глава польсь-
кого Сейму.
 Політик наголосив на необхідності по-
дальшого розвитку регіонального спів-
робітництва в Центральній Європі, а також 

звернув увагу, що Європейський Союз пе-
реживає численні і серйозні кризи.
 Утiм від слів наші західні партнери 
переходять і до справи. Так, за слова-
ми віце-міністра енергії Польщі Міха-
ла Куртика, Польща вимагає від  Євро-
союзу прискорити роботу над змінами 
в газовій директиві ЄС, яка ускладнить 
будову одіозного газопроводу. Поляки 
впевнені, що Болгарія, яка керувала 
роботами ЄС у першому півріччі, галь-

мувала темп роботи над цим докумен-
том.
 Відомо, що посли ЄС повинні зайня-
тися змінами в газовій директиві напри-
кінці червня. Згідно з цим документом, 
усі газопроводи, також іноземні, які про-
лягають морським шляхом, підлягати-
муть законодавству ЄС. Нагадаємо, ще 
в листопаді 2017 року Європейська ко-
місія запропонувала зміни в газовій ди-
рективі ЄС, але Болгарія, яка керувала 
роботами Євросоюзу, обмежилася зуст-
річами експертів і не перенесла голосу-
вання на рівень послів і міністрів. Почи-
наючи з 1 липня, президентство в ЄС ви-
конуватиме Австрія, яку вважають од-
нією з країн-прихильників будівництва 
«Північного потоку-2». Разом із Німеч-
чиною, Бельгією, Голландією.
 Президент Австрії Александр Ван 
дер Беллен нещодавно навіть розкрити-
кував США через позицію щодо газопро-
воду «Північний потік-2». «Адміністра-
ція американського президента Дональ-
да Трампа ставиться до ЄС і до окремих 
його країн як своєї колонії», — заявив 
Ван дер Беллен, посилаючись при цьо-
му на ситуацію довкола «Північного по-
току-2» і ядерної угоди з Іраном. І додав, 
що такі країни, як США і Росія, зацікав-
лені в ослабленні ЄС. ■

Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні продовжують відкривати нові інф-
раструктурні проекти, пов’язані з енергети-
кою. Обсяги коштів, які потенційні інвесто-
ри погоджуються вкладати в енергетичний 
сектор нашої держави, вже вимірюється 
мільярдами. І, як зазначають експерти, про-
цес може навіть прискоритись. 

Рецепт від скандинавів
 До численних проектів, які реалізо-
вують в Україні скандинавські інвесто-
ри, додаються нові. Днями керівники 
урядів України та Норвегії підписали 
заяву щодо посилення українсько-нор-
везького співробітництва у галузі енер-
гетики. Документ започатковує кіль-
ка важливих енергетичних ініціатив. 
З одного боку, Норвегія започаткує ук-
раїнсько-норвезьку ініціативу з підви-
щення енергоефективності будівель гро-
мадського призначення та скорочення 
споживання енергоресурсів. Україна ж, 
у свою чергу, створює сприятливі умови 
для зростання торгівлі та інвестицій, у 
тому числі, шляхом посилення антико-
рупційних заходів.
 Обидві країни посилюють діалог у 
контексті прагнення нашої держави ін-
тегруватися до європейського енерге-
тичного ринку, а також посилюють взає-
модію у галузі ядерної безпеки.
 Окремий напрямок взаємодії — об-
мін інформацією та досвідом щодо уп-
равління нафтовими ресурсами, регу-
ляторною політикою та процедурами 
ліцензування. Між Міністерством енер-
гетики та вугільної промисловості Ук-
раїни та Дирекцією водних ресурсів та 

енергетики Королівства Норвегія буде 
започатковано програму співпраці.
 Потенційний обсяг норвезьких інвес-
тицій в українську економіку може сяг-
нути 1,5 мільярда доларів, з яких близь-
ко 800 мільйонів доларів — у відновлю-
вану енергетику. «Далі контакти між 
українськими та норвезькими підпри-
ємцями посилюватимуться. В кожному 
моєму візиті компонент економіки посі-
дає важливе місце», — прокоментував 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Проект «Сиваш»
 Тим часом на український ринок ви-
ходить іще одна компанія — Total-Eren, 
дочірня компанія французького енерге-
тичного гіганта «Total». Разом iз нор-
везькою NBT вона інвестує мільйони 
євро в будівництво вітрового парку по-
тужністю 250 МВт у Херсонській облас-
ті. Підписання рамкової інвестиційної 
угоди відбулося 23 січня в українсько-
му домі в Давосі.
 NBT, як відомо, спеціалізується на 
будівництві вітряних електростанцій 
на ринках, що розвиваються. Зараз веде 
проекти в Норвегії, Китаї, Сінгапурі, 
Пакистані та на Кіпрі. У квітні 2017 
року NBT придбала українську ком-
панію «Сивашенергопром», яка обслу-
говує Сиваську вітроелектростанцію по-
тужністю 3 МВт. У вересні підписала до-
говір про будівництво вітроелектропар-
ку в Херсонській області.
 Проект «Сиваш» передбачає будів-
ництво 67 вітряних установок, які роз-
містяться вздовж північного узбережжя 
озера Сиваш. Угода передбачає кредит-
ні кошти, понад 70% загальної вартості 

проекту, і власні інвестиції NBT і Total 
Eren. У ході засідання Національної ін-
вестиційної ради в Давосі гендиректор 
норвезької NBT Йоар Вікен оголосив, 
що компанія має достатній потенціал 
для створення додаткових 700-800 МВт 
вітрових потужностей в Україні. Будів-
ництво планується почати в Запорізькій 
області протягом 6-9 місяців. Президент 
ЄБРР Сума Чакрабарті прокоментував 
цю подію, зазначивши, що завдяки про-
екту Україна буде «для початку регіо-
нальним лідером у сфері відновлюваної 
енергетики».
 Процес, треба сказати, продовжуєть-

ся. Так, за даними Держенергоефектив-
ності, в 2018 році встановлено 813 МВт 
нових генеруючих потужностей електро-
енергії з поновлюваних джерел. Це май-
же втричі більше, ніж у 2017 — близь-
ко 300 МВт. Приватний бізнес вклав у 
ці проекти понад 730 млн. євро. 
 Зараз у країні працює 2240 МВт по-
тужностей, що генерують чисту електро-
енергію. Це в 1,5 раза більше, ніж напри-
кінці 2017-го — близько 1500 МВт. Якщо 
на початку 2018 року встановлена потуж-
ність вітрових і сонячних установок ста-
новила 1200 МВт, то до кінця 2019 року 
вона зросте до щонайменше 3000 МВт. ■

6 УКРАЇНА МОЛОДА
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Незабаром 67 таких установок змінять пейзаж озера Сиваш, 
генеруючи споживачам чисту електроенергію.
Фото з сайта uzhgorod.net.ua.

❙
❙
❙

КРИЗА ДОВІРИ

Загроза від газу
Держави Центральної Європи, зокрема Польща, 
стверджують: реалізація російського проекту 
«Північний потік-2» може призвести до 
повномасштабної війни на території України

■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Вікінги з французьким акцентом
Бум відновлюваної енергетики в Україні триває: на наш ринок заходять нові норвезька та французька компанії

■

Геопарадокс: чим далі від Москви розташована держава, тим її керівництво прихильніше 
ставиться до російських інфраструктурних проектів у паливній галузі.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Можливо, трохи    
 відтермінують... 

 Як відомо, запуск газогону «Північний потік-
2» призначено на кінець нинішнього року. Втім 
ця дата може бути істотно зрушена. За словами 
політичного експерта Сергія Бикова, до сих пір не 
отримали фінальне підтвердження від четверто-
го учасника, який має дати власне підтверджен-
ня на реалізацію «Північного потоку-2». «Є при-
пущення, що, можливо, Штати дотиснуть ЄС і в 
результаті буде або змінено гілку, або« Північний 
потік-2 «буде запущено не так швидко», — ска-
зав експерт.
 Станом на сьогоднішній день Росія разом зі 
своїми європейськими партнерами збудувала 
вже 20% газогону «Північнй потік-2».

■
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Я українець вірою і кров’ю,

Моє коріння тут, у цій землі. 
Воно моєю живиться любов’ю,

А я страждаю болями її...
Я українець!..Анатолій Матвійчук 

український співак, поет і композитор 

УКРАЇНА МОЛОДА

Маємо повернути 
Україні 
вкрадений Росією 
бренд «Русь»
 За часів його прези-
дентства Голодомор в 
Україні 1932-1933 років 
був визнаний Законом, 
Судом і на міжнародно-
му рівні геноцидом ук-
раїнського народу.
 Президент Ющенко 
розпочав процес надан-
ня УПЦ КП автокефалії. 
Але не отримав належної 
підтримки з боку народ-
них депутатів від фрак-
ції Блоку Юлії Тимошен-
ко, яка, будучи Прем’єр-
міністром України, вико-
нуючи волю Москви (як 
особистий агент політич-
ного впливу Путіна), го-
ворила предстоятелям за-
рубіжних православних 
церков, що питання про 
надання Томосу Україні 
є «політичним», «не на 
часі», «може викликати 
суспільну нестабільність 
і протистояння між віру-
ючими» (подібну діяль-
ність Тимошенко продов-
жувала і впродовж 2018 
року). 
 Шляхом обману, пси-
хологічного тиску, шан-
тажу, а також завдя-
ки позиції Тимошен-
ко керівництво РПЦ 
(Алєксій ІІ, Кірілл) і РФ 
(Путін, Медведєв) доби-
лися від Вселенського 
патріархату ненадання 
Україні Томосу про авто-
кефалію в 2008-2009 ро-
ках.
 «За визначні заслуги 
перед Українською пра-
вославною церквою Мос-
ковського патріархату» 
(нині РПЦ в Україні) Ти-
мошенко була нагород-
жена орденом Святої ве-
ликомучениці Варвари. 
 Однопартієць Юлії 
Тимошенко, народний 
депутат Валерій Дубіль 
27 липня 2018 року брав 
участь у хресній ході 
Московського патріар-
хату разом iз депутатами 
від Опозиційного блоку 
Юрієм Бойко, Євгенієм 
Мураєвим та іншими. Лі-
дер партії «Батьківщи-
на» Тимошенко відмо-
вилася надати будь-які 
офіційні коментарі щодо 
участі Дубіля у заходах 
московських попів. 

 Голова Служби зов-
нішньої розвідки Украї-
ни Єгор Божок заявив 24 
січня 2019 року Укрін-
форму, що «на 99% свя-
щеннослужителі РПЦ 
всередині Росії контро-
люються ФСБ, а ті, які 
працюють за кордоном 
і у «Російському право-
славному палестинсько-
му товаристві»,— Служ-
бою зовнішньої розвідки 
РФ». 
 Глава держави Пет-
ро Порошенко разом із 
Блаженнішим патріар-
хом Філаретом добили-
ся духовної незалежності 
України (вкраденої Мос-
ковією 333 роки тому) — 
отримавши від Вселенсь-
кого патріархату Томос 
про визнання Українсь-
кої православної церкви 
автокефальною, рівною 
серед інших 14 помісних 
православних церков, з 
яких і складається все-
ленське православ’я. Від-
тепер за рішенням Синоду 
Вселенського патріарха-
ту Москва не має жодних 

прав на православні єпар-
хії України, а Україна не 
є канонічною територією 
російської церкви. 
 Президент заслужено 
присвоїв патріарху Філа-
рету (Михайлу Денисен-
ку) звання Героя Украї-
ни з врученням ордена 
Держави «За видатну іс-
торичну роль у станов-
ленні незалежної Право-
славної церкви України, 
діяльність, спрямовану 
на відродження духов-
ності українського наро-
ду, піднесення авторите-
ту православ’я, утверд-
ження ідеалів милосердя 
і міжконфесійної злаго-
ди». 
 На мою думку, істо-
ричну постать Святій-
шого патріарха Філаре-
та, з яким мене і мого 
побратима Анатолія Єр-
мака доля звела в жовт-
ні 1991 року і, дякуючи 
Богові, не розлучає й по-
нині (побратим не дожив 

до цієї щасливої історич-
ної миті — трагічно заги-
нув 11 лютого 2003 року) 
можна порівняти з Апос-
толом Андрієм Первозва-
ним. 
 Київський собор 1621 
року, в часи відродження 
Української православ-
ної церкви після унії, 
ствердив апостольське 
походження християнс-
тва на українських зем-
лях. У соборній поста-
нові сказано: «Святий 
Апостол Андрій — пер-
ший архієпископ Конс-
тантинопольський, пат-
ріарх Вселенський і 
Апостол Український. 
На Київських горах сто-
яли його ноги, і очі його 
бачили Україну, а уста 
благословляли, і насін-
ня віри він у нас насадив. 
Воістину Україна нічим 
не менша від інших схід-
них народів, бо в ній про-
повідував Апостол».
 Так і Святійший Філа-
рет 27 років, не звертаю-
чи уваги на труднощі, 
гоніння, шантаж, заля-
кування, погрози, «сіяв 
насіння віри» в україн-
цях, а «очі його бачили», 
що Україна матиме свою 
незалежну Українську 
православну церкву. І це 
сталося! 
 Переконаний, що 

впродовж декількох 
років Православна Русь-
Україна з духовним цен-
тром у Києві відродиться 
уже на віки. І дай Боже 
розуму Президенту і пар-
ламенту повернути Ук-
раїні вкрадений і узур-
пований Росією бренд 
«Русь». Так має бути. І 
так і буде. Це буде реалі-
зацією Божого плану! 
 У недалекому майбут-
ньому Україна постане 
як духовний православ-
ний та інтелектуальний 
центр об’єднаної Європи 
від Ла-Маншу до Уралу. 
Так буде! 

Диявольський задум
 Президенту України і 
парламенту залишилося 
вирішите ще одне — най-
головніше — історичне 
питання, щоб заверши-
ти процес ідентичності 
українського народу (на-
ції), — повернути гро-
мадянам України їхнє 

право мати в держав-
них реєстраційних доку-
ментах (паспорт, свідоц-
тво про народження, сві-
доцтво про шлюб тощо) 
запис про свою націо-
нальність (етнічне похо-
дження). Без цього, маю-
чи державну (юридичну) 
і церковну (духовну) не-
залежність, українці не 
матимуть своєї етнічної 
ідентичності серед гро-
мадян України і народів 
світу. 
 Патріарх Філарет, 
якого Порошенко нази-
ває «духовним лідером 
України», неодноразово 
публічно закликав вла-
ду відновити українцям 
їхнє право на своє на-
ціональне коріння в де-
ржавних реєстраційних 
документах! Зробити це 
Президента Порошенка 
просять також мільйони 
вірян Української право-
славної Церкви, яка от-
римала Томос про авто-
кефалію.
 Найміцніша геомет-
рична фігура — рівносто-
ронній трикутник. Та-
кою ж є і триєдина міць 
країни (суспільства): На-
род (основу якого стано-
вить титульна нація), 
Держава (становим хреб-
том якої є армія) і Церк-
ва (фундаментом якої є 

релігія), які об’єднані 
єдиною вірою і духовною 
єдністю — незламні і не-
переможні!
  У 1991 році Украї-
на відновила свою Неза-
лежність. Проте постра-
дянська комуністично-
партійна номенклату-
ра, яка залишилась при 
владі, продовжувала 
процес денаціоналізації 
українського етносу, яка 
була основою шовініс-
тичної національної 
політики колишньої 
КПРС. Деякі «мудреці» 
і навіть державні інсти-
тути вивели теорію про 
народження в Україні 
так званої «української  
політичної нації». Ви-
конують завдання гло-
балістів світу, які праг-
нуть асимілювати на-
ції, втілюючи в життя 
теорію Карла Маркса: 
«Населення — це абс-
тракція».
 Його послідовник 

Ульянов-Ленін пішов 
ще далі, стверджуючи 
що «злиття націй рос-
те з кожною верстою за-
лізничної дороги», а «...
соціалізм створить нові 
вищі форми людської 
спільноти і трудящі маси 
будь-якої національності 
будуть в інтернаціональ-
ній єдності, знищивши 
національні перегород-
ки...». Результатом мар-
ксистсько–ленінської 
«абстракції» та «інтер-
національної єдності» 
після більшовицько-
го перевороту в Російсь-
кій імперії в жовтні 1917 
року, які втілювалися в 
життя братовбивчою 
громадянською війною, 
кривавим «червоним 
терором», колективіза-
цією, розкуркуленням, 
голодоморами, масови-
ми репресіями, депор-
таціями цілих народів, 
стали десятки мільйонів 
людських життів та зни-
щення православних свя-
тинь. Вінцем цього мар-
ксистсько-ленінського 
диявольського задуму 
за часів Леоніда Бреж-
нєва («розвинутого со-
ціалізму») стало «злиття 
націй» і утво рення «но-
вої історичної спіль-
ноти людей — «со-
ветский народ», у яко-
му «велікому русскому 

на роду» була відведе-
на роль державоутворю-
ючої нації всіх інших 
народів «Совєцкого Со-
юза» («імперії зла») і їх 
повна русифікація.
 Невже ті, хто штучно 
насаджують в Україні по-
няття «українська полі-
тична нація» і зомбують 
Український народ, не 
розуміють, що воно на-
думане, не істинне, а ди-
явольське поняття? Бо-
жественним є етнічна на-
ція (українська, грець-
ка, єврейська, польська, 
угорська і всі інші нації, 
які існують на планеті 
Земля), як і її представ-
ник — людина.
 Тому ні про жодну 
«політичну» націю не 
може бути й мови. 
 В Україні є єдина ти-
тульна моноетнічна на-
ція — українська, яка 
сформувалась упродовж 
тисячоліть на Богом 
даній нам землі, відомою 
в усьому світі як Русь — 
Україна!
 Пострадянська влада 
незалежної України поз-
бавила етнічних україн-
ців, а за одно і нацмен-
шини мати право на своє 
національне самовизна-
чення.

Продовження 
стор. 8—9.

ПРИНЦИПОВА СПРАВА

Я — українець! 
По крові і паспорту! 
Патріоти України вимагають повернути в документи графу 
про  національність

■Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, 
почесний голова ВГО «Спілка офіцерів України», 
генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук

Сотні років за часів колоніального перебування Ук-
раїни в складі російської та інших імперій колоніза-
тори намагались різноманітними способами знищити 
національну ідентичність українців. Забороняли ук-
раїнську мову, українські книжки, українську культу-
ру й історію ... 
Московія у злочинний спосіб привласнила наше ми-
нуле, назву нашої країни «Русь», церкву, держав-
ність, неодноразово знищувала нашу незалежніть і 
продовжує робити це сьогодні — веде неоголошену 
гібридну війну проти України і поставила перед свої-
ми спецслужбами конкретне завдання — у цьому році 
«закрити українське питання» і змусити Київ капіту-
лювати на умовах Кремля...
Віктор Ющенко був першим із президентів України, 
хто повернув українському народу його історичну 
пам’ять і заявив: «Я не належу до людей, які вага-
ються у своєму патріотизмі. Я не малорос, я не хохол, 
ніколи ним не був і не буду. Я — українець! Ми не 
малороси, ми не хохли, ми — Українська нація, яка 
має вільну незалежну державу».

На сьогодні, з юридичної точки зору, українців як і представників 
національних меншин за етнічним походженням в Україні 
де-юре не існує.

Дехто з українців повернув свою національність 
до паспорта через суд.

❙
❙
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Етнічних українців нахабно 
ошукали
 Після проголошення Неза-
лежності постала об’єктивна не-
обхідність на законодавчому 
рівні визначити, якими повин-
ні бути реєстраційні документи 
громадянина України. 26 червня 
1992 року Верховна Рада Украї-
ни прийняла Постанову №2503-
XII «Про затвердження положень 
про паспорт громадянина Украї-
ни, про свідоцтво про народження 
та про паспорт громадянина Ук-
раїни для виїзду за кордон». Пос-
танову підписав голова парламен-
ту Іван Плющ.
 У Положенні про паспорт гро-
мадянина України, на порушен-
ня принципу верховенства пра-
ва, закріпленого в міжнарод-
но-правових актах ООН і РЄ та 
національному законодавстві, 
комуністична більшість (так зва-
на «група 239») Верховної Ради 
навмисно вилучила графу «на-
ціональність» у паспорті. Згідно 
з Положенням, на прохання гро-
мадянина, до паспорта можуть 
бути внесенi дані про дітей, групу 
крові та резус-фактор. Але вноси-
ти в паспорт дані про свою націо-
нальність чи національність ди-
тини заборонено! 
 Вилучення з паспорта графи 
«національність» викликало ма-
сові протести українців. Сотні ти-
сяч українців при отриманні пас-
порта власноруч вписували свою 
національність, виготовляли 
штампи з відтиском «Українець» 
і проставляли їх у паспортах, що 
призводило до конфліктів з орга-
нами міліції. У таких українців 
вилучали паспорти, накладали на 
них штрафи, притягували до ад-
міністративної відповідальності. 
Навіть порушували криміналь-
ні справи, кваліфікуючи це як 
підробку або пошкодження пас-
порта. Українці просто не могли 
збагнути, чому так вчинила Вер-
ховна Рада.
 Насправді це був початок спец-
операції світових глобалістсь-
ких кіл iз деукраїнізації населен-
ня незалежної України, в якому 
частка етнічних українців, згід-
но з переписом населення СРСР у 
1989 році, становила 73%.
 Ліквідуючи графу «націо-
нальність» народні депутати, у 
чиїх паспортах значилась інша 
національність, серед яких були 
й представники національно-де-
мократичної опозиції, перекону-
вали, що це «європейська норма» 
і вимоги РЄ, бо зазначення націо-
нальності нібито може стати під-
ставою для дискримінації.
 На той час я ще не був народ-
ним депутатом України. Ставши 
ним у 1994 році, уважно вивчив 
стенограми засідань парламенту, 
виступи народних депутатів щодо 
графи «національність». Їх аналіз 
і отримана інформація засвідчи-
ли, що нас, етнічних українців, 
було цинічно й нахабно ошука-
но. Жодних вимог РЄ щодо гра-
фи «національність» не ставила 
та й не могла ставити, адже в єв-
ропейських країнах діє принцип 
верховенства права, і кожна лю-
дина має право знати свою націо-
нальність чи етнічне походження 
та декларувати приналежність до 
неї в особистих документах. 
 Дякувати Богу, у свідоцтві 
про народження була збереже-
на графа національності батьків 
дитини, а у свідоцтві про шлюб 
— національність подружжя. Це 
давало можливість відстежувати 
тенденції щодо етнічної структу-
ри населення України в майбут-
ньому. Упродовж десяти років 
зазначена постанова врегульову-
вала, нехай і в обмеженому виг-
ляді, питання національності гро-
мадян України. 

  У 2001 році вперше в неза-
лежній Україні було проведено 
перепис населення. Він засвід-
чив, що українців — 37 541 700, 
або 77,8% від загальної кількості 
населення (росіян — 17,3%, біло-
русiв — 0,6%, молдован — 0,5%, 
кримських татар — 0,5%, бол-
гар — 0,4%, угорців — 0,3%, 
румун — 0,3%, євреїв — 0,2%). 
Перепис засвідчив, що за роки 
незалежності в національному 
складі населення України пито-
ма вага етнічних українців зрос-
ла на 5,1%, а росіян — навпа-
ки, зменшилась на 4,8% і стано-
вила 8 334 100 осiб, або 17,3% (у 
1989 році росіян в Україні було 
22,1%). З огляду на цю тенден-
цію, антиукраїнська влада й узя-
лася за деукраїнізацію титуль-
ної нації України — українців.

Етнічних українців перетворили 
на національних безбатченків
 12 вересня 2002 року став 
«чорним днем» для українців. 
 Призначений Президентом 
України Леонідом Кучмою Ка-
бінет Міністрів (який за націо-
нальним складом переважно був 
не українським), очолюваний 
Прем’єр-міністром Анатолієм 
Кінахом (уродженцем Молдови) 
за погодженням iз Кучмою (який 
у 1990 році, будучи народним де-
путатом, написав в автобіографії, 
що він «русский» і не проголосу-
вав за прийняття Декларації про 
державний суверенітет України, 
а в 1994 році, коли балотувався у 
президенти, зазначив, що він «ук-
раїнець», а після обрання Прези-
дентом України на другий строк, 
зустрічаючись iз діаспорою ук-
раїнців у Росії, називав українців 
«обезьянами» і що всі ми, україн-
ці, «немножко с придурью») ви-
дав 12 вересня 2002 року Поста-
нову №1367 «Про затверджен-
ня зразків книг реєстрації актів 
цивільного стану та описів блан-
ків свідоцтв, що видаються де-
ржавними органами реєстрації 
актів цивільного стану», якою 
у свідоцтві про народження і в 
свідоцтві про усиновлення було 
вилучено запис про національ-
ність батьків, а в свідоцтві про 
шлюб — національність под-
ружжя.
 Грубо порушуючи вимоги 
Конституції України та міжна-
родні правові акти, уряд Кінаха, 
не маючи на те повноважень, ска-
сував вищезазначену постанову 
Верховної Ради України. Безпре-
цедентний випадок в історії неза-
лежної України — уряд скасовує 
постанову парламенту! 
 Як народний депутат ІІ-VІ 
скликань, я неодноразово звер-
тався до президентів України 
Кучми, Ющенка, Януковича та 
прем’єр-міністрів Кінаха, Яну-
ковича, Тимошенко, Азарова з 
депутатськими зверненнями і за-
питами про скасування постанови 
Уряду №1367, а перед парламен-
том ставив питання про внесення 
змін до Постанови Верховної Ради 
№2503-XII «Про затвердження 
положень про паспорт громадя-
нина України...», як таких, що 
порушують принцип верховенс-
тва права і конституційні права і 
свободи українців та приведення 
цих постанов у відповідність до 
вимог Конституції, законів Ук-
раїни та міжнародних правових 
актів, які є частиною національ-
ного законодавства України.
 Проте мої та інших народних 
депутатів неодноразові закон-
ні вимоги про повернення гра-
фи «національність» у державні 
реєстраційні документи було про-
ігноровано. Принцип верховенс-
тва права і природне право етніч-
них українців (як і право інших 
громадян України) мати у паспор-
ті, свідоцтві про народження, сві-
доцтві про шлюб запис про свою 

національність антиукраїнською 
владою був розтоптаний.
 Більше того, 10 листопада 
2010 року Кабінет Міністрів Ук-
раїни, в якому етнічних україн-
ців було менше ніж пальців на 
одній руці, на чолі з уродженцем 
Росії Азаровим (який вважав себе 
«гражданіном с русской отчіз-
ной») прийняв Постанову №1025 
«Про затвердження зразків ак-
тових записів цивільного стану, 
описів та зразків бланків свідоцтв 
про державну реєстрацію актів 
цивільного стану», якою завер-
шив процес денаціоналізації ук-
раїнців, вилучивши графу «на-
ціональність» з усіх бланків про 
державну реєстрацію. 
 Цією антиукраїнською зло-
чинною по суті постановою (яка 
діє і сьогодні) уряд Азарова і зрад-
ник-президент Янукович позба-
вили 46 млн. громадян України, з 
яких понад 37 млн. — етнічні ук-
раїнці, права, передбаченого між-
народним і національним законо-
давством, вказувати в реєстрацій-
них державних документах свою 
національність. 
 Чому нас, майже 80% етніч-
них українців, без нашої згоди 
юридично перетворили на націо-
нальних безбатченків? У січні 
2013 року Прем’єр-міністр Аза-
ров заявив, що не підтримує про-
позиції щодо повернення гра-
фи «національність» у паспор-
ті, оскільки такої проблеми в ук-
раїнському суспільстві немає, а в 
Україні проживає 20 млн. росіян. 
Це була цинічна й нахабна брех-
ня! Проблема є й велика — в орга-
нах державної влади України по-
садові особи (Президент, Прем’єр-
міністр, члени уряду, посадові 
особи міністерств, відомств, на-
родні депутати) в абсолютно не 
пропорційній більшості до насе-
лення країни були не українці за 
національністю. Така ж ситуація 
і в органах влади на місцях. Згід-
но з останнім (2001 р.) переписом 
населення в Україні проживало 
8 334 100 росіян, а не 20 млн., як 
стверджував Азаров. 
 Ще раз наголошую: перепис 
населення засвідчив, що за роки 
незалежності у національному 
складі населення України питома 
вага етнічних українців зросла на 
5,1%, а росіян — навпаки, змен-
шилась на 4,8 % і впала з 22,1% 
до 17,3% у порівнянні з 1989 ро-
ком.
 Міжнародні правові акти, ра-
тифіковані Україною, а також 
Конституція і чинні закони Ук-
раїни не забороняють, а навпа-
ки дають право громадянам на-
шої держави мати у реєстрацій-
них державних документах запис 
про свою національність чи етніч-
ну приналежність, що неоднора-
зово було підтверджено рішенням 
суду.
 Таким чином уряди, очолю-
вані Кінахом і Азаровим (не ук-
раїнцями за національністю), та 
президенти Кучма і Янукович 
(не українець за національністю) 
здійснили юридичний етногено-
цид українців — титульної нації 
України.

Хто дав право керманичам при 
владі так чинити з українцями? 
 За такого безнаціонального 
ведення державної реєстраційної 
документації наші діти, онуки, 
правнуки, наступні покоління 
не зможуть довести, якого вони 
роду-племені, чиї вони нащадки. 
 На даний час, з юридичної точ-

ки зору, української нації і україн-
ців за національністю (як і пред-
ставників національних меншин) 
де-юре не існує. В Україні вперто і 
цілеспрямовано стирається будь-
яка різниця між чужоземцями й 
етнічними українцями, які є ти-
тульною нацією країни.
 У лютому 2015 року під час су-
дового засідання підсудний (ко-
лишній керівник фракції Партії 
регіонів у парламенті) Олександр 
Єфремов, на запинання судді, чи 
є він українцем, відповів, що «та-
кого поняття як національність 
зараз не існує». Дожилися! У пас-
портах собак і котів записана їхня 
порода і родовід, а українців — 
представників корінної нації — у 
власній державі позбавили права 
на запис у державних реєстрацій-
них документах своєї споконвіч-
ної історичної національності!

Ніхто не має права відібрати 
в нас батьківське етнічне 
походження
 Щоб зрозуміти всю важ-
ливість цього питання для нас, 
етнічних українців, нагадаю  де-
які історичні факти:
 — Україна, не будучи 
суб’єктом міжнародного права 
як суверенна держава, а перебу-
ваючи у складі СРСР як союзна 
республіка, була в числі заснов-
ників ООН і співавтором її Ста-
туту. За право бути засновником 
і членом ООН, а також за майбут-
ню свою незалежність Українсь-
кий народ заплатив надзвичайно 
високу ціну.
 — На фронтах Другої світо-
вої війни, в партизанських заго-
нах, в нацистських і сталінських 
конц таборах i каральних опера-
ціях, проведених фашистами під 
час окупації України, загинуло 
понад 11 млн. українців.
 — Додайте до цих людсь-
ких жертв ще майже 10 млн. ук-
раїнців, безвинно убієнних 
сталінським режимом під час ор-
ганізованого ним Голодомору-ге-
ноциду в 1932-1933 роках, масо-
вих репресій 1936-1939 років i го-
лоду в Україні 1946-1947 років i 
депортованих українців під час 
колективізації, а також у 1944 
році до Сибіру, який став для ук-
раїнців найбільшим кладови-
щем.
 Громадяни СРСР мали у пас-
порті запис своєї національності, 
яку, видаючи документи, вста-
новлювали за національністю 
батьків. Якщо мати і батько були 
однієї національності, дитина ав-
томатично отримувала їхню на-
ціональність. Коли у батьків була 
різна національність, то при отри-
манні паспорта дитина мала пра-

во самостійно вибрати собі на-
ціональність за нацiональнiстю 
матері чи батька. В інших доку-
ментах реєстраційного характе-
ру (книга реєстрації актів цивіль-
ного стану, свідоцтво про шлюб, 
свідоцтво про народження, сві-
доцтво про смерть тощо) законо-
давчо була закріплена графа, у 
якій зазначалась національність 
особи. Наприклад, у свідоцтві про 
народження дитини обов’язково 
вказували національність бать-
ків, у свідоцтві про шлюб — на-
ціональність подружжя, і так 
само в інших реєстраційних до-
кументах.
 У Державній Думі РФ уже за-
реєстрований законопроет, яким 
поновлюється графа «національ-
ність» у внутрішньому паспор-
ті громадянина Росії. У випадку 
прийняття закону, він даватиме 
право громадянам Росії вносити 
запис про свою національність у 
паспорт. Громадяни, які мають 
паспорти старого зразка, можуть 
отримати вкладку до нього iз за-
значенням національності. До-
дам, що ще в 2007 році спеціаль-
ною постановою уряду Росії ана-
логічну вкладку отримали меш-
канці Республіки Татарстан.
 Згідно iз загальною Декла-
рацією прав людини, міжнарод-
ним Пактом «Про громадянсь-
кі політичні права», Конвенцією 
«Про захист прав людини і осно-
воположних свобод», Рамковою 
Конвенцією Ради Європи «Про 
захист національних меншин» 
кожна людина має всі права і сво-
боди, а держава зобов’язана пова-
жати і забезпечувати всім, хто пе-
ребуває в межах її території та під 
її юрисдикцією, право на їхнє на-
ціональне чи етнічне самовизна-
чення. Державі, групі осіб або ок-
ремим особам забороняється зай-
матися будь-якою діяльністю або 
вчиняти дії, спрямовані на зни-
щення прав і свобод, викладених 
у цих міжнародних правових ак-
тах. Зазначені Декларація, Кон-
венція, Пакт ратифіковані парла-
ментом і є невід’ємною частиною 
національного законодавства Ук-
раїни! 
 Не існує людини без етнічного 
походження (національності)!
 Кожна людина має свою на-
ціональність (це її етнічне, кров-
не родове походження), душу (це 
мова, пісні, танці, культура, іс-
торія, традиції, звичаї, релігія, на-
ціональні герої, кухня — усе, що 
притаманне саме цій нації) і дух 
(це воля і свобода, спроможність 
відстоювати, захищати свою на-
ціональну і людську гідність, бо-
ротися, а якщо потрібно, то й від-
дати життя за свій народ, свою ро-

Я — українець!
■

Серед загиблих героїв Небесної сотні та війни на сході 86 відсотків — українці. 
Фото з сайта ukr-online.com. 
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дину, свою Батьківщину). 
 Це продемонстрували україн-
ці під час Революції гідності та 
жертовно демонструють сьогод-
ні, захищаючи незалежність Ук-
раїни на східному фронті. 
 Саме ця триєдина єдність (на-
ціональність, душа і дух) визна-
чає сутність людини і її Божест-
венне, природне і юридичне пра-
во знати своє етнічне походження 
й засвідчувати приналежність до 
нього у державних реєстраційних 
документах. 
 І ніхто не вправі відібрати у 
мене, моїх дітей, онуків, прав-
нуків наше батьківське етнічне 
родове походження. Ніхто! За це 
право українців я буду боротися 
до кінця, а якщо буде потрібно, то 
зі зброєю в руках!

Юридичний етногеноцид 
 Аналіз бланків реєстрацій-
них документів засвідчує, що в 
країнах РЄ в офіційних реєстра-
ційних документах (зокрема, в 
заяві про реєстрацію народже-
ної дитини, свідоцтві про наро-
дження, свідоцтві про шлюб та 
інших) є графа «національність» 
або «етнічне походження», в яку 
за бажанням громадянина запи-
сують його національність і яку 
обов’язково враховують під час 
перепису населення країни (це 
дає змогу мати повну картину на-
ціонального складу країни). Гра-
фа «національність» передбачена 
також у державних реєстрацій-
них документах колишніх союз-
них республік Радянського Сою-
зу (лише не в Україні!), зокрема й 
тих, які стали членами ЄС — Лит-
ва, Латвія, Естонія.
 Закон України «Про закор-
донних українців» дає визначен-
ня термінів: «Закордонний украї-
нець — це особа, яка є громадяни-
ном іншої держави або особою без 
громадянства і має українське ет-
нічне походження... Українське 
етнічне походження — це належ-
ність особи або її предків до ук-
раїнської нації та визнання нею 
України батьківщиною свого ет-
нічного походження» (ст.1 Зако-
ну). Згідно з Законом «Про на-
ціональні меншини в Україні» та 
Рамковою Європейською Конвен-
цією «Про захист національних 
меншин» представник нацмен-
шини має право вказувати або не 
вказувати свою національність 
(етнічне походження) в реєстра-
ційних документах.
 Не перераховуватиму всі нор-
мативно-правові акти країн РЄ, 
які регламентують питання на-
ціональності. Всі вони, виходячи 
з принципу верховенства права, 
закріпленого в перелічених мною 
міжнародних актах, дають право 
кожному громадянину мати пра-
во робити запис у реєстраційних 
документах про свою національ-
ність. Щоб пересвідчитися в цьо-
му, достатньо зайти на відповідні 
сайти в iнтернеті, де є інформація 
про це і подивитися зразки блан-
ків реєстраційних документів.
 Зауважу, що перший і остан-
ній перепис населення незалеж-
ної України проводився вісім-
надцять років тому! Відповідно 
до ст. 5 Закону «Про Всеукраїнсь-
кий перепис населення» в про-
граму перепису населення, крім 
інших, входять дані про етнічне 
походження респондента. Від-
сутність можливості респонден-
та належним чином підтвердити 
інформацію про власне етнічне 
походження суперечить вимогам 

достовірності первинних (персо-
нальних) даних, які встановлені 
ст. 3,11,12 Закону. 
 Щоб деукраїнізувати ук-
раїнську націю, уряд Кінаха і 
Президент Кучма, а потім пре-
зидент-утікач Янукович та очо-
люваний Азаровим уряд пішли 
на грубі цинічні обмеження прав 
людини і громадянина та пору-
шення міжнародних правових 
актів, Конституції і законів Ук-
раїни та принципу верховенства 
права.
  Відповідно до ст.102 Консти-
туції України Президент є гаран-
том додержання прав і свобод лю-
дини і громадянина. Згідно з Кон-
ституцією України (п. 2 ст. 116) та 
Законом України «Про Кабінет 
Міністрів України» (ст. 2), до ос-
новних завдань уряду належить: 
«Вжиття заходів щодо забезпе-
чення прав і свобод людини та 
громадянина, створення сприят-
ливих умов для вільного і всебіч-
ного розвитку особистості».
 Таким чином, уряди, очолю-
вані Кінахом та Азаровим, i пре-
зиденти України Кучма і Яну-
кович здійснили юридичний ет-
ногеноцид українців. За тако-
го безнаціонального ведення 
державної документації наші 
діти, онуки, наступні покоління 
не зможуть довести, якого вони 
роду-племені, чиї вони нащад-
ки, не дізнаються, представни-
ки якої нації нами правлять (бо 
національність народних депу-
татів, міністрів, президента та 
інших представників державної 
влади також буде невідома).
 На теперішній час, з юридич-
ної точки зору, українців, як і 
представників національних мен-
шин, за етнічним походженням в 
Україні де-юре не існує.
  Країни ж, які мають етніч-
ні уряди, парламенти, керів-
ників держав — представни-
ків корінного народу, мов-
чазно спостерігаючи, як над 
українцями проводиться черго-
вий експеримент (юридичний 
етногеноцид), намагаються за-
хистити тільки свою національ-
ну ідентичність. Наприклад, 
наша сусідка Польща ввела кар-
ту поляка, яка дає право ук-
раїнському поляку ідентифіку-
вати себе у своїй Батьківщині по-
ляком. Подібне роблять угорці, 
румуни...

Повернемо українцям 
національність!
 9 червня 2015 року у Столич-
ному будинку офіцерів ЗСУ на 
зборах уповноважених представ-
ників понад 20 патріотичних полі-
тичних та громадських організа-
цій, під моїм головуванням, було 
створено Координаційну Раду 
громадського руху «Українці — 
етнічна нація», яка поставила за 
мету відновлення графи «націо-
нальність» у державних реєстра-
ційних документах і звернулася 
зі «Зверненням до Українського 
народу». Я був обраним головою 
Координаційної ради («Голос Ук-
раїни», 19.06.2015, «Україна мо-
лода», 01.07.2015).
 Нашу ініціативу про віднов-
лення графи «національність» 
підтримали мільйони громадян 
України різних національнос-
тей, які піклуються збереженням 
своєї національної ідентичності, 
представники національних мен-
шин, національно-культурних 
товариств, які проживають в Ук-
раїні та опікуються збереженням 

своєї національної (етнічної) са-
мобутності, культури, мови, на-
ціональних звичаїв, традицій. Де-
сятки обласних, міських, район-
них рад місцевих депутатів звер-
нулися до Президента і Голови 
Верховної Ради з проханням за-
кріпити в чинному законодавстві 
право громадянина України мати 
запис (за бажанням!) про свою на-
ціональність. 
 Окремі народні депутати за-
реєстрували в парламенті від-
повідні законопроекти з цього пи-
тання. Проте до цього часу закони 
не ухвалені! 
 Ще в грудні 2012 року до Вер-
ховної Ради України звернула-
ся Всеукраїнська громадська ор-
ганізація «Українська незалеж-
на рада єврейських жінок» iз про-
ханням ухвалити закон, який би 
закріплював у реєстраційних до-
кументах за євреями єдиномож-
ливе позначення «єврей». 
 У зверненні Львівської облас-
ної ради до Президента, Верхов-
ної Ради, Кабміну, прийнятому 
на сесії 19 вересня 2017 року, про 
повернення графи «національ-

ність» у державних реєстрацій-
них документах, зокрема, зазна-
чено: «Питання підтримки іден-
тифікації етнічних українців в 
Україні, які наразі становлять 
80% населення нашої держави, 
сьогодні, в умовах російської аг-
ресії та неоголошеної війни Крем-
ля проти України, як ніколи на 
часі». З аналогічним зверненням 
у жовтні 2015 року до парламен-
ту звернулася Тернопільська об-
ласна рада, а в травні 2017 року — 
Волинська облрада.
 Соціологічні дослідження, 
проведені в 2017-2018 роках в 
Україні (без урахування прожи-
ваючих в анексованому Криму і 
окупованій частині Донбасу), за-
свідчили, що 92% опитаних вва-
жають себе етнічними українця-
ми, 6% — етнічними росіянами, 
1,5% зарахували себе до інших 
етносів. Дослідження засвідчили, 
що понад 85% опитаних вважа-
ють за необхідне відновити графу 
«національність» у паспорті, сві-
доцтві про народження, свідоц-
тві про шлюб та інших держав-
них реєстраційних документах. 
 Ще на початку ХХ століття 
великий українець Іван Фран-
ко у праці «Поза межами мож-
ливого» наголосив: «Все, що йде 
поза рами нації, се або фарисейс-
тво людей, що інтернаціональ-
ними ідеалами раді би прикрити 
свої змагання до панування од-
нієї нації над другою, або хвороб-
ливий сентименталізм фантастів, 
що раді би широкими «вселюдсь-
кими» фразами покрити своє ду-
ховне відчуження від рідної на-
ції». Адже якщо немає нації, то 
не має й національної ідеї, націо-
нальних інтересів, національної 
програми, національної культу-
ри, національної мрії, національ-
них і духовних цінностей україн-
ців, чи не так?!
 Відомий український поет, де-
ржавний і політичний діяч, Герой 
України Борис Олійник заявив: 
«Я був першим, хто виступив у 

Верховній Раді з рішучим про-
тестом проти ліквідації записів 
про національність, бо це злочин 
проти української нації. Ці запи-
си потрібно негайно відновити!».
 Український політичний та 
громадський діяч, радянський 
дисидент, борець за незалеж-
ність України у ХХ сторіччі, ав-
тор «Акта проголошення неза-
лежності України», Герой Украї-
ни Левко Лук’яненко до кінця 
свого життя боровся за повернен-
ня українцям права мати запис у 
паспорті про свою національність 
і законодавчого закріплення ста-
тусу, що Україна — національна 
держава, а українці — титульна 
нація.
 Степан Хмара — українсь-
кий політик, правозахисник, 
політв’язень радянських таборів, 
борець за незалежність України, 
Герой України — до цього часу 
наполегливо добивається віднов-
лення графи «національність».
 Дмитро Павличко (українсь-
кий поет, політичний і громадсь-
кий діяч, Герой України), Павло 
Мовчан (український політичний 

і громадський діяч, голова ВУТ 
«Просвіта»), Ніна Матвієнко (ук-
раїнська співачка, народна артис-
тка України, Герой України), Ва-
силь Зінкевич (народний артист 
України, співак, лауреат Шев-
ченківської премії, Герой Украї-
ни) Анатолій Паламаренко (на-
родний артист України, лауреат 
Національної премії ім.Т. Г. Шев-
ченка, Герой України), Оксана Бі-
лозір (українська співачка, на-
родна артистка України, політич-
ний і громадський діяч) та багато 
інших відомих українських полі-
тичних і громадських діячів, мит-
ців літератури, культури, тисячі 
учасників бойових дій на східно-
му фронті вважають за необхідне 
і вимагають повернення україн-
цям права на запис своєї націо-
нальності у державних реєстра-
ційних документах. 
 У день інавгурації у Президен-
та Порошенка народився онук (з 
чим я його вітав як дід чотирьох 
онуків). У своєму зверненні я про-
сив Президента знайти час поди-
витися свідоцтва про народжен-
ня свого онука Петра (а тепер і 
онучки Єлизавети), порівняти їх 
свідоцтва зі своїм та свідоцтвами 
про народження його батьків, ді-
тей, дружини, щоб побачити ве-
лику різницю у записах. Сьогод-
ні онуки Президента, як і онуки 
та діти громадян України, які на-
родилися після 2002 року, не ма-
ють національного коріння — у 
їхніх свідоцтвах про народжен-
ня не вказано національність їх-
нiх батьків! 

Суд — на боці графи 
«Національність»
 З моменту прийняття уря-
дом Кінаха антиукраїнської зло-
чинної постанови №1367 минуло 
понад 16 років. За цей час в Ук-
раїні народились 15 мільйонів ді-
тей. Хто вони за своєю національ-
ністю? Скільки серед них україн-
ців, росіян, білорусів, молдаван, 
вірменів, євреїв? У їхніх свідоц-

твах про народження не вказано 
національність їхнiх батьків. Усі 
вони національні безбатченки, 
без національного коріння! Хто 
дав право владі вкрасти у нас, ет-
нічних українців, нашу багатові-
кову історичну національність — 
українець? 
 Мій   син, Сергій Омельченко, за 
рішенням Солом’янського район-
ного суду м. Києва від 4 березня 
2016 року (справа №760/1120/16-
а, 2-а/760/191/16) отримав запис 
у графі «Особливі відмітки» пас-
порта громадянина України у 
такій редакції «Національність 
— українець». Цей запис завіре-
но підписом уповноваженої по-
садової особи і відповідною гер-
бовою печаткою Солом’янського 
районного відділу Головного уп-
равління Державної міграційної 
служби України в місті Києві. 
 Суд встановив, що приписи 
«Положення про паспорт грома-
дянина України», затверджено-
го Постановою Верховної Ради 
України від 26 червня 1992 року 
№2503-ХІІ, і положення «Поряд-
ку оформлення і видачі паспорта 
громадянина України», затвер-
дженого Наказом МВС України 
від 13 квітня 2012 року №320, об-
межують право громадян на їхнє 
прохання внести до свого паспор-
та данi про власну національність 
і є такими, що суперечать вимо-
гам стст. 11, 19, 35, 64, 92 Консти-
туції України, ст. 11 Закону «Про 
національні меншини», стст. 269, 
271, 300 Цивільного кодексу Ук-
раїни.
 За висновком суду, зазначені 
приписи «Положення про пас-
порт громадянина України» і по-
ложення «Порядку оформлення 
і видачі паспорта громадянина 
України» не можуть бути засто-
совані судом при вирішенні спра-
ви, а застосуванню підлягають 
норми правових актів, які мають 
вищу юридичну силу. 
 Рішенням цього ж суду 
від 6 жовтня 2016 року (прова-
дження 2-а/760/610/16, спра-
ва №760/6535/16-а) син отри-
мав у свідоцтвах про народжен-
ня трьох своїх дітей (моїх онуків) 
запис про національність їхньо-
го батька у графі «громадянс-
тво» такого змісту «громадя-
нин України, національність — 
українець». В актах запису про 
народження дітей, складеного 
Відділом реєстрації актів гро-
мадянського стану Залізнично-
го (нині Солом’янського) район-
ного управління юстиції у місті 
Києві в розділі відомостей про 
батька внесено запис про націо-
нальність їхнього батька: «націо-
нальність — українець». 
 Суд встановив, що Сергій 
Омельченко (позивач) «...за міс-
цем свого народження на Ук-
раїнській землі (місто Київ), 
за принципом крові свого Роду 
(батько позивача — українець), 
за своїм внутрішнім переконан-
ням та світосприйняттям, яке 
базується на сповідуванні Рідної 
української віри, яка протягом 
більш ніж 7 тисяч років сфор-
мувала наявні в Українській на-
ції традиції та звичаї, за спосіб 
мислення, що базується на ви-
користанні української мови як 
рідної мови, є українцем. Пози-
вач бажає реалізувати своє пра-
во на індивідуальність, яке поля-
гає у збереженні своєї національ-
ної, культурної, релігійної, мов-
ної самобутності, а також право 
на вільний вибір форм і способів 
прояву своєї індивідуальності, з 
метою належного документаль-
ного підтвердження етнічного 
походження (національності) 
своїх неповнолітніх дітей та виз-
начення приналежності їхнього 
батька (позивача) до Української 
нації...». 

Продовження  стор. 10

ПРИНЦИПОВА СПРАВА

По крові і паспорту!
■

З моменту прийняття урядом Кінаха антиукраїнської 
злочинної постанови №1367 минуло понад 16 років. 
За цей час в Україні народились 15 мільйонів дітей. 
Хто вони за своєю національністю?
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Закінчення. 
Початок стор. 7, 8, 9

 Суд встановив, що положення Пос-
танови Кабінету Міністрів України від 
12 вересня 2002 року №1367 (підписана 
прем’єром Кінахом) та положення Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 10 
листопада 2010 року №1025 (підписана 
прем’єром Азаровим) «Про затверджен-
ня зразків актових записів цивільного 
стану, описів та зразків бланків свідоцтв 
про державну реєстрацію актів цивільно-
го стану» ОБМЕЖУЮТЬ право громадян 
на їхнє прохання внести до актових за-
писів та свідоцтв про державну реєстра-
цію актів цивільного стану (в тому числі 
до актових записів та свідоцтво про на-
родження своїх дітей) даних про влас-
ну національність і є такими, що супере-
чать вимогам стст. 11, 19, 35, 64, 92 Кон-
ституції України, ст. 11 Закону «Про на-
ціональні меншини», стст. 269, 271, 300 
Цивільного кодексу України.
 Суд встановив, що у випадку, коли 
нормативно-правові акти не відповіда-
ють Конституції України, законам Украї-
ни, міжнародним договорам, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, то, згідно зі ст. 9 Кодексу 
адміністративного судочинства України, 
судом при вирішенні справи не можуть 
бути застосовані приписи і положення 
постанов уряду №1367 і №1025, засто-
суванню підлягають норми правових ак-
тів, які мають вищу юридичну силу. 
 Аналогічних судових рішень по Ук-
раїні вже десятки. 
 Верховний Суд України (справа 
№760/19921/16-ц, провадження 61-147 
св 17 від 01 лютого 2018 року) підтвер-
див, що, згідно зі ст. 300 Цивільного ко-
дексу України та ст. 8 Конвенції «Про 
захист прав людини і основоположних 
свобод», особа має право на індивіду-
альність, до якої відноситься і право 
визнавати свою національність. Особа 
не позбавлена права звернутися для ви-
рішення питання про приналежність її до 
певної національності до органів реєст-
рації актів цивільного стану як суб’єкта 
владних повноважень, з метою внесен-
ня змін до актового запису щодо її на-
ціональності, а в разі відмови такого 
суб’єкта — оскаржити його дії в судово-
му порядку. 
 Саме так і вчинив мій син, щоб на 
підставі судових рішень внести запис про 
свою національність у паспорт громадя-
нина України і свідоцтва про народжен-
ня своїх трьох дітей.
 Для розгляду в суді справи щодо 
внесення запису про національність у  
паспорт аба свідоцтво про народження 
особа (позивач) повинна сплатити судо-
вий збір у сумі 704 грн., а при подачі апе-
ляційної скарги на рішення суду з цьо-
го питання — ще 1762 грн. Мінімальна 
місячна зарплата з 1 січня 2019 року в 
Україні становить 4173 грн., мінімальна 
пенсія — 1497 грн., соціальна стипендія 
для учнів ПТУ — 450 грн., для студентів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня ак-
редитації — 890 грн., для студенів вузів 
ІІІ-ІV рівня акредитації — 1180 грн. Вини-
кає риторичне запитання: чи в змозі ук-
раїнці з таким рівнем зарплат, пенсій і 
стипендій навіть при великому бажанні 
дозволити собі сплатити зазначений су-
довий збір, щоб у судовому порядку по-
новити запис своєї національності в дер-
жавних реєстраційних документах?! 

Ми — тимчасові, а Україна 
й українська нація — вічні
 Попередні керівники держави й уря-
ду та антиукраїнська більшість у Верхов-
ній Раді перетворили Україну в державу, 
яка є єдиною в Європі, громадяни якої 
позбавлені права мати запис про свою 
національність у державних реєстрацій-
них документах.
 Владою (за часів Кучми і Янукови-
ча) проводилась цілеспрямована систем-
на робота зі знищення всього українсько-
го: мови, історії, культури, церкви і деук-

раїнізації титульної нації України — ук-
раїнців.
 На часі — питання про створення 
Всеукраїнського Комітету порятунку ет-
нічних українців в Україні, які склада-
ють, згідно з переписом населення 2001 
року, майже 80% населення нашої дер-
жави, а за даними соціологічних дослід-
жень 2018 року — 92%.
 Найефективнішим, найпростішим і 
найшвидшим способом вирішення питан-
ня про повернення громадянам України 
права мати в державних реєстраційних 
документах запис про свою національ-
ність (етнічне походження) є внесення 
відповідних змін до чинного законодавс-
тва, зокрема до Закону «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», Сі-
мейний кодекс та нормативно-правових 
актів Уряду, МВС, МЮ.
 Зазначу, що мною разом з іншими 
представниками національно-патріотич-
них сил у парламенті минулих скликань 
неодноразово вносились законопроек-
ти про повернення графи «національ-
ність». Проте вони навіть не були вклю-
чені до порядку денного сесії для розгля-
ду! Основна причина їх ігнорування — це 
те, що за весь час незалежності України 
жодного разу не було обрано Верховної 
Ради, більшість якої б складали етнічні 
українці.
 У квітні 2009 року Голова Верховної 
Ради України Володимир Литвин на зус-
трічі з мешканцями села Олександрівка 
Кіровоградської області заявив: «Я за те, 
щоб графа про національність була від-
новлена. Вона повинна бути, щоб ми зна-
ли, хто наші батьки. Чому ми соромимо-
ся?» Виникає лише запитання, чому Лит-
вин, будучи головою парламенту, на моє 
та інших народних депутатів прохання не 
вніс на розгляд сесії зареєстровані зако-
нопроекти про поновлення графи «націо-
нальність»?
 Під час виборчої кампанії «Блок Пет-
ра Порошенка» у своїй рекламі представ-
лявся: «Пишаюсь, що я — українець!» і 
під цим гаслом було прізвище канди-
датів у народні депутати від блоку.
 У 2013 році журнал Forbes склав 
рейтинг найбагатших євреїв світу, в який 
був включений і Президент Порошен-
ко (130-те місце зі статками 1,6 млрд. 
дол. США). За повідомленням українсь-
ких ЗМІ, Порошенко надiслав у редакцію 
журналу свої біографічні дані, що він — 
українець. Це похвально! Тепер необхід-
но, щоб Президент Порошенко на зако-
нодавчому рівні відновив графу «на-
ціональність» у паспорті, свідоцтві про 
народження та в інших державних реєст-
раційних документах. Невідкладне ухва-
лення закону про поновлення графи «на-
ціональність» можливе лише за умови, 
що цей законопроект буде внесений Пре-
зидентом України. 
 Наскільки патріотичний і який націо-
нальний склад Верховної Ради ниніш-
нього скликання маємо — це буде вид-
но з того, чи ухвалять народні обранці іс-
торичний закон, якщо його внесе прези-
дент.
 Саме це питання і висвітлить, як на 
рентгені, хто є хто на владному олімпі Ук-
раїни!
 Зрештою, рано чи пізно президент-
ські, урядові, депутатські повноваження 
закінчуються. Ми з вами — тимчасові. 
Вічні — Україна й українська нація.

Корінні народи мають право 
на самовизначення
 Акцентую увагу на такому — це важ-
ливо!
 14 грудня 1960 року ООН прийня-
ла Декларацію «Про надання незалеж-
ності колоніальним країнам і народам». 
Вона визнає право титульного наро-
ду (етносу), якими є і українці в Україні, 
на створення національної держави. Від-
повідно до міжнародних правових актів 
ООН національна держава — це держа-
ва, в якій титульний народ (етнос) стано-
вить не менше 67% населення країни.

 13 вересня 2007 року ООН прийня-
ла Декларацію «Про права корінних на-
родів». Відповідно до вимог Декларації, 
титульна нація має бути представлена 
в представницьких органах (парламент, 
місцеві ради), органах державної вла-
ди і місцевого самоуправління пропор-
ційно до населення країни (українців, на-
гадую, згідно з переписом населення в 
2001 році, — 78% населення країни).
 Додам, що представник України в 
ООН (як і Російської Федерації) не про-
голосував за зазначену Декларацію, а 
утримався. Чому це зробила Росія, зро-
зуміло (РФ складається з 83 суб’єктів, 21 
з яких є республіками. Загалом республі-
ки займають 28% території Росії, де про-
живає 16,9% населення країни. Республі-
ки РФ, на відміну від країв і областей, є 
національно-державними утворення-
ми (ст. 5 Конституції РФ). Але Конститу-
ційний суд Росії своїм рішенням №10-П 
від 7 червня 2000 року заборонив рес-
публікам та іншим суб’єктам Федера-
ції бути носіями суверенітету і держав-
ної незалежності. Тому якби Росія прого-
лосувала за Декларацію ООН «Про пра-
ва корінних народів» і ратифікувала її, то 
народи республік РФ отримали б міжна-
родне право на самовизначення і прого-
лошення незалежних держав. Крім того, 
в Російській Федерації на той час уже 
впродовж багатьох років діяв Федераль-
ний Закон №99-ФЗ «Про державну полі-
тику Російської Федерації...», який пере-
дбачав, що «росіяни є титульною нацією 
— як частина населення держави, націо-
нальність якої визначає назву держави 
— Російська Федерація».
 А от чому утримався представник Ук-
раїни — питання принципове, і відповідь 
на нього повинен дати тодішній міністр 
закордонних справ Арсеній Яценюк, який 
був в уряді Януковича. Він несе персо-
нальну відповідальність за позицію Ук-
раїни в ООН.
 Окремі члени української делегації 
в ООН розповіли мені, що, при голосу-
ванні, вони виконували вказівку керів-
ництва МЗС України — не голосувати 
за Декларацію, щоб бути солідарними з 
Росією в цьому питанні. Ось так Кремль 
професійно використовує підконтроль-
них йому політиків і «агентів впливу» для 
досягнення своїх геополітичних цілей.
 Декларація ООН «Про права корін-
них народів» повинна стати основою для 
виборювання Українською нацією своїх, 
Богом даних прав на свою ідентичність, 
землю і побудову Української Національ-
ної Держави. Відповідно до класифіка-
ції ООН, Україна з моменту проголошення 
Незалежності має право на законодавче 
набуття статусу національної держави, а 
етнічні українці  — статусу титульної на-
ції. У Декларації записано: «Корінні на-
роди мають право на самовизначення. У 
силу цього права вони вільно встановлю-
ють свій політичний статус і вільно здій-
снюють свій економічний, соціальний і 
культурний розвиток» (ст. 3). 
 У Конституції України (стст.11,92,119) 
є термін «корінний народ», але без від-
повідного його визначення і без надан-
ня переліку корінних народів. Закон Ук-
раїни «Про статус корінних народів» досі 
не прийнято. В Україні прийнято вважати, 
що її етнонаціональну культуру склада-
ють українська нація, корінні народи та 
національні меншини. Єдиного і чіткого 
визначення поняття «корінний народ» 
наразі не існує. До корінних народів Ук-
раїни (етногенез котрих пов’язаний саме 
з територією України) зазвичай зарахову-
ють: кримських татар, гагаузів, караїмів, 
кримчаків та кримських греків.
 Решта національних меншин в Ук-
раїні є діаспорою народів, котрі мають 
свою етнічну батьківщину (наприклад, 
угорці — Угорщину, румуни — Румунію, 
росіяни — Росію і т.д.), так звана «ма-
теринська держава» чи національні ут-
ворення за межами України і, як прави-
ло, розсіяні серед українців, за винятком 
угорців, молдован, румунів, болгар, мен-

шою мірою поляки і росіяни, котрі мають 
невеликі ареали компактного проживан-
ня на периферії української етнічної те-
риторії.
 20 березня 2014 року Український 
парламент, «підтверджуючи повагу» 
до Декларарії ООН «Про права корін-
них народів», ухвалив Постанову «Про 
заяву Верховної Ради України щодо га-
рантії прав кримськотатарського народу 
у складі Української держави» і доручив 
Кабінету Міністрів «терміново підготува-
ти проекти законів, нормативно-правових 
актів, які визначають і закріплюють ста-
тус кримськотатарського народу як корін-
ного народу України».
 У Постанові зазначено, що «Україна 
гарантує збереження і розвиток етнічної, 
культурної, мовної та релігійної самобут-
ності кримських татар як корінного наро-
ду і всіх національних меншин України».

Допоки будемо сиротами 
на рідній землі?
 А як же ми — українці? Коли ж нас 
визнають на законодавчому рівні титуль-
ною нацією? Допоки українці будуть си-
ротами на своїй рідній землі?
  «Учітесь, читайте, І чужому научай-
тесь, Й свого не цурайтесь...» Ці, як й 
інші, Шевченкові настанови не втрати-
ли своєї актуальності й нині, бо надзви-
чайно співзвучні з сучасними викликами. 
Научаючись чужого, ми маємо орієнтува-
тися, впершу чергу, на збереження влас-
ного. Без цього Українська Соборна Са-
мостійна Національна Держава не відбу-
деться.
 У 2012-2013 роках газети «Голос Ук-
раїни» «Україна молода», «Нація і дер-
жава», «Інформаційний бюлетень» та в 
iнтернет-мережі на підставі моїх депу-
татських звернень і законодавчої ініціа-
тиви народного депутата Олега Канівця 
про повернення графи «національність» 
та опублікованих iз нами інтерв’ю впро-
довж декількох місяців проводили дис-
кусію, чи потрібно її поновлювати. Редак-
ції газет отримали десятки тисяч листів, у 
яких громадяни України майже стовідсо-
тково підтримали наші пропозиції про по-
вернення графи «національність» у до-
кументи українців. Нашу ініціативу під-
тримали також представники впливових 
єврейських кіл та інших національних 
меншин. 

Не змушуйте нас повертати 
національність через 
Майдан!
 Звертаюсь до народних обранців: ви-
рішіть у мирний законодавчий спосіб пи-
тання про повернення Українському на-
роду його права мати запис у державних 
реєстраційних документах своєї націо-
нальності! Не змушуйте нас робити це че-
рез Майдан! Пам’ятайте, що вас годує і одя-
гає Український народ (80% якого — пред-
ставники української нації). Не забувайте, 
що ціною життів національних героїв Не-
бесної сотні ви отримали владу і знаходи-
тесь до цього часу при ній, завдяки кращим 
синам і донькам України, які захищають Ук-
раїну від російського агресора. Серед за-
гиблих Героїв Небесної Сотні та втрат вій-
ськовослужбовців, правоохоронців і добро-
вольців на східному фронті 86% — україн-
ці за національністю.
 Від імені Координаційної Ради гро-
мадського руху «Українці — етнічна на-
ція», ВГО «Спілка офіцерів України», 
мільйонів українців та представників на-
ціональних меншин я в черговий (четвер-
тий!) раз звернувся до Президента Украї-
ни з проханням: 
 Внести до Верховної Ради Украї-
ни законопроект (як невідкладний!) про 
внесенння змін і доповнень до Закону 
України «Про державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану» від 1 липня 2010 
року №2398-VІ, Сімейний кодекс Украї-
ни від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ та до 
інших відповідних законів України, яки-
ми в державних реєстраційних докумен-
тах (паспорт громадянина, свідоцтво про 

народження, свідоцтво про шлюб, сві-
доцтво про всиновлення, свідоцтво про 
смерть та інших) передбачити графу про 
«національність», у яку вноситься (за ба-
жанням або за заявою громадянина) за-
пис достовірних даних про національ-
ність особи, підтверджених відповідним 
належним документом. Запис завіряють 
підписом повноважної посадової особи 
та гербовою печаткою відповідного дер-
жавного органу реєстрації актів цивіль-
ного запису.
 Подати до ООН, відповідно до на-
явних процедур, заяву про приєднання 
України до Декларації ООН «Про пра-
ва корінних народів» та ратифікувати її, 
щоб вона, відповідно до ст. 9 Конститу-
ції України, стала частиною національно-
го законодавства України.
 Закріпити в Законі України положен-
ня про те, що українці є титульною нацією, 
а Україна — Національна Держава.
 Законодавчо встановити, що етніч-
ні українці та представники національ-
них меншин мають бути представлені у 
Верховній Раді України, місцевих радах, 
органах місцевого самоврядування та 
центральних і місцевих органах держав-
ної влади пропорційно до національного 
складу населення України. 
 Скасувати Постанову Кабінету 
Міністрів України №1025 від 10 листопа-
да 2010 року (підписану Азаровим) «Про 
затвердження зразків актових записів 
цивільного стану, описів та зразків блан-
ків свідоцтв про державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану», «Положення про 
паспорт громадянина України», затвер-
дженого Постановою Верховної Ради Ук-
раїни від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ, 
«Положення про порядк оформлення і 
видачі паспорта громадянина України», 
затвердженого Наказом МВС України від 
13 квітня 2012 року №320, які визнані су-
дом як такі, що обмежують право грома-
дян на їхнє прохання внести до належ-
ного їм паспорта громадянина України, 
свідоцтва про народження своїх дітей та 
інших актових записів та свідоцтв про де-
ржавну реєстрацію даних про власну на-
ціональність і є такими, що суперечать 
вимогам стст. 11, 19, 35, 64, 92 Конститу-
ції, ст. 11 Закону «Про національні мен-
шини», стст. 269, 271, 300 Цивільного ко-
дексу України.
 Зобов’язати Кабінет Міністрів Ук-
раїни прийняти Постанову «Про затвер-
дження зразків актових записів цивіль-
ного стану, описів та зразків бланків сві-
доцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану», «Положення про пас-
порт громадянина України», «Положен-
ня про порядок оформлення і видачі пас-
порта громадянина України», якими вста-
новити, що у зразках відповідних бланків 
повинна бути графа «національність», у 
яку вписуються (за бажанням або за за-
явою громадянина) достовірні дані про 
національність особи, підтверджені від-
повідним належним документом.
 Зобов’язати державні органи реєст-
рації актів цивільного стану України вне-
сти (за бажанням або за заявою особи) за-
пис даних про національність особи у пас-
порт громадянина України, свідоцтво про 
народження, свідоцтво про шлюб та інших 
державних реєстраційних документів, у 
яких відсутній запис про національність 
особи, або видати відповідну вкладку до 
цих реєстраційних документів iз записом 
даних про національність особи, підтвер-
джених належним документом. Запис за-
віряється підписом повноважної посадо-
вої особи і гербовою печаткою відповід-
ного державного органу реєстрації актів 
цивільного запису.
 Пане Президенте, панове депутати! 
Поверніть нам, українцям, наше Богом 
дане право мати в державних реєстра-
ційних документах запис про нашу спо-
конвічну національність (етнічне поход-
ження) — українець, щоб зберегти її для 
нинішніх та прийдешніх поколінь!!!
 Вас просять про це мільйони україн-
ців! ■

ПРИНЦИПОВА СПРАВА

Я — українець! По крові і паспорту!
■



Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У рік пам’яті про 85-ліття 
Голодомору-геноциду в Ук-
раїні товариство «Знання» 
провело низку заходів, при-
свячених висвітленню тих 
трагічних подій. Зокрема, 
презентували книжку «Ук-
раїна: Голгофа ХХ століття». 
Її автор — Василь Кушерець, 
член-кореспондент НАПН 
України, доктор філософсь-
ких наук, Президент універ-
ситету сучасних знань. Те 
страшне горе винищення го-
лодом українців не оминуло 
і рід Василя Івановича. 
 Наразі відкрито бага-
то правди про Голодомор. 
Але з’являються все нові і 
нові свідчення убивства се-
лян штучним голодом. Слава 
Богу, ще живі старші люди, 
які розказують про ті страхіт-
тя, які забрали мільйони жит-
тів. І ці розповіді про страшні 
факти треба множити і поши-
рювати для того, щоб люди ні-
коли не забули, що творив ко-
муно-більшовицький режим 
в Україні. 
 «Я був зовсім малий у 
1933-1934 роках. І голод 
пам’ятаю погано. Згадую, 
що дуже хотілося їсти, — 
розповідає в передмові до 
книжки Юрій Мушкетик, 
Герой України, письмен-
ник, лауреат Національної 
премії імені Тараса Шевчен-
ка. — Але пам’ятаю і торгси-
ни, куди люди заносили зо-
лоті та срібні речі і де за них 
отримували дрібку збіжжя. 
У моєї матері були у срібних 
окладах ікони Ісуса Хрис-
та і Марії Богородиці, яки-
ми їх батьки благословляли 
на одруження. Щоб прого-
дувати нас із братом Леоні-
дом, мати, Ульяна Онуфріїв-
на, віднесла дорогі нам іко-
ни в торгсин, і на тому бо-
рошні та пшоні ми вижили… 
А то був ще такий випадок. 
Одного разу ми вийшли над-
вір і побачили на ганку хлоп-
чика років десяти, який ле-
жав, а по його обличчю пов-
зали мухи. Біля нього стояв 
на колінах менший братик: 
«Ваню, встань, ану встань!» 
Мама забрала того хлопчи-
ка і він вижив із нами». До-
бираючи факти й пишучи 
книжку «Україна: Голгофа 
ХХ століття», Василь Куше-
рець чітко визначився, на 
яких проблемах варто акцен-
тувати увагу. Нехтуючи нові 
підходи в дослідженні Голо-
доморів, висновки про 7-10 
мільйонів осіб, загиблих в 
Україні під час Голоду 1932-
1933 років, частина дослід-
ників ідуть стежками зани-
жених утрат голодомору-ге-
ноциду, перебільшують на-
слідки недороду в Україні, 
списують вину Москви на 
місцевих виконавців, замов-
чують менший масштаб го-
лоду в Росії та його антиук-
раїнську спрямованість, як 
на Кубані, чим применшують 
злочини сталінізму, який ор-
ганізував українцям цей го-
лод разом із репресіями. 

Саме напівправду найнеоб-
хідніше і найважче викрива-
ти, за що взявся автор книж-
ки, висвітлюючи події не за-
галом, а у низці регіонів, зок-
рема на Дніпропетровщині, 
Черкащині, Київщині й на 
Донбасі, де він постійно бу-
ває.
 Про жахливі, вражаю-
чі наслідки Голодоморів роз-
повідається у виданні на кон-
кретних, хвилюючих при-
кладах, включно з тими ре-
гіонами, які намагаються 
захопити нині нащадки твор-
ців Голодоморів в Україні. 
Окремим розділом «Голодо-
морні травми Донбасу» автор 
досліджує й виписує пробле-
ми голодомору й репресій До-
неччини.
 Василь Кушерець наво-
дить достовірні цифри і фак-
ти, які вражають читача: «за 
500 днів 1932-1933 років в 
Україні померло від голоду, 
за неповними даними, від 7 до 
10 мільйонів осіб. Доведені до 
відчаю селяни їли котів, жаб, 
собак, траплялись випадки 
трупоїдства та людоїдства. 
Влада, яка могла б уникнути 
трагедії, виявила абсолютну 
байдужість до голодуючих. 
Так, 1932 року за кордон ви-
везено 107,9 млн пудів хліба, 
в 1933 році — 105,3 млн., за-
сіки держави ломилися від 
зерна. Воно гнило, його виво-
зили для переробки на спир-
то-горілчані заводи, а навко-
ло вимирали села, райони. Дії 
тоталітарної влади оскаржи-
ти було неможливо, адже ор-
гани правосуддя мали всі оз-
наки репресованих караль-
них установ. Люди, доведені 
голодом до божевілля, не кон-
тролювали своїх дій і вчин-
ків».
 «На перехресті тисячоліть 
важливо усвідомити наше і 
завтра, і післязавтра, яке ба-
гато в чому залежить від ро-
зуміння вчорашнього, — 
підкреслив автор книги Ва-
силь Кушерець. — Видання 
розраховане на студентів, на-
уковців, державних діячів, 
політиків, громадських ак-
тивістів, а також тих, хто 
прагне до миру, свободи, про-
гресивного розвитку». ■

11УКРАЇНА МОЛОДА
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Близько трьохсот українських ко-
заків (за іншими даними — 170) 
4-5 лютого 1919 року повторили 
подвиг Героїв Крут. Сміливці ут-
римували впродовж двох діб на-
ступ загарбницького війська мос-
ковських окупантів, щоб виграти 
час для евакуації українського 
уряду з Києва до Житомира. 

Два дні тривав запеклий бій
 Вороньківська сотня під про-
водом отамана Івана Черпака 
виїхала на річку Трубіж, що не-
подалік села Коржі Баришівсь-
кого району Полтавської губер-
нії (нині — Київщина), близько 
п’ятдесяти кілометрів від столи-
ці (залізнична лінія Київ — Хар-
ків). На жаль, у той критичний 
час у розпорядженні української 
влади, як і за аналогічної ситуа-
ції попереднього, 1918 року, не 
виявилося регулярних збройних 
формувань для відсічі ворога. 
 До воронківців приєднали-
ся козаки Бориспільської і Ба-
ришівської сотень Переяславсь-
кого полку. Вони розібрали за-
лізничну колію, замінували міст 
і зайняли оборонні позиції. Саме 
там мали їхати більшовицькі 
війська бронепоїздами на Київ. 
До козацького загону долучило-
ся місцеве населення; вони ра-
зом гідно боролися з ворогом, 
але сили були нерівними... 
 Два дні тривав запеклий бій. 
Козаки мали на озброєнні лише 
чотири кулемети, зо дві сотні 
гвинтівок, шаблі й револьвери, 
обмаль набоїв. План був такий: 
зайняти оборону на правому бе-
резі річки, а на лівому, звідки 
мав з’явитися ворог, пошкоди-
ти колію, щоб перший більшо-
вицький поїзд на повній швид-
кості зійшов із рейок і перегоро-
див шлях наступним потягам. У 
такий спосіб можливо було затри-
мати на кілька днів наступ ворога 
на Київ.
 Але здійснити задумане не 
вдалося. Знайшовся зрадник, 
який видав план операції біль-
шовикам. Тому їхній бронепоїзд 
зупинився перед пошкодженим 
відрізком колії, червоні заходи-
лися лагодити колію й обстрілю-
вати з гармат позиції українців. 
 Козаки намагалися вогнем 
із кулеметів і гвинтівок переш-
кодити ворогам відновити рух 
поїздів. Проте перевага була 
на боці ворога. До більшовиків 
прибувало підкріплення, коза-
ки потрапили у безвихідну си-
туацію: не було від кого чекати 
допомоги...
 Перебуваючи під безперерв-
ним обстрілом, усвідомлюючи 
свою приреченість, українці ви-
явили величезну відвагу. Вони 
не просили пощади, не втекли 
з поля бою. І лише  третьої ночі, 
скориставшись нічною темря-
вою, вцілілі, але втомлені, вис-
нажені холодом, голодом і без-
сонням, безстрашні сини Ук-
раїни організовано відступили, 
забравши більшість поранених 
своїх побратимів. Понад півтори 
сотні вбитих і померлих від важ-
ких ран українських захисників 
більшовики поскидали в холодні 
води Трубежу. Але самопожерт-
ва воронківців не була марною. 
 У бою полягло й немало воро-
гів... Невипадково героїчний бій 
вороньківських козаків на річці 
Трубіж порівнюють із подіями під 
Крутами.

Більшовики, всупереч 
сподіванням, не ввійшли 
тріумфально до Києва
 За переказами, звістку про 
розгром сотні приніс у Вороньків 
гімназист, мабуть, учасник бою, 
під кожушком у нього виднілася 
закривавлена вишиванка. На за-
питання дружини одного з коза-
ків, де її чоловік, юнак відповів: 
«На дні Трубежу». Встановлено, 
що в бою полягло понад 70 пов-
станців із Воронькова і близь-
ко 30 із Березані, вони стояли на 
смерть, аби захистити рідну зем-
лю.
 За історичними даними, Во-
роньків — давнє козацьке містеч-
ко, його мешканці завжди гордо 
стояли за правду, не хотіли кори-
тися і мужньо чинили опір різним 
окупантам. Історія Воронько-
ва тісно пов’язана з часами слав-
них гетьманів України Богдана 
Хмельницького, Івана Сулими, 
Якима Сомка, Івана Виговського, 
отамана Данила Терпила (Зеле-
ного). За переказами, козаки Во-
роньківської сотні, яких об’єднав 
навколо себе сотник Іван Черпак, 
тримали зв’язок із вояками Зеле-
ного.
 Упродовж майже століття про 
героїчну подію 4-5 лютого 1919 
року часів Національно-визволь-
ної революції згадувати було не-
безпечно, адже радянська про-
паганда називала бандитами всіх 
українців, які боролися проти ко-
муністичного режиму. Тому рід-
ні повстанців боялися розпові-
дати дітям та онукам правду про 
подвиг і героїчну боротьбу їхніх 
батьків і дідів, але свято берегли 
пам’ять про них. 
 Бій на річці Трубіж і постать 
отамана Черпака стали легендар-
ними. Відомий поет, член Націо-
нальної спілки письменників Ук-
раїни Микола Карпенко, уродже-
нець Воронькова, за почутими ще 
у дитинстві розповідями на схилі 
свого життя написав поему «Ота-
ман Іван Черпак». Багато цінних 
відомостей про бій на Трубежі 
зібрав усередині 1990-х років Ан-
дрій Свирид, житель села Іванків 
Бориспільського району. 
 Проаналізувавши всю наявну 
інформацію про ту подію, можемо 
констатувати: молоді українці ко-
зацького роду і духу ціною свого 
життя на два дні зупинили просу-
вання ворога до столиці України. 
Вони здійснили подвиг, що мав не 
тільки стратегічне, а й політичне 
значення.
 Політичний результат — не 
менш значущий: упродовж цьо-
го короткого часу Директорія 
Української Народної Республі-
ки змогла евакуювати свої уря-
дові установи зі столиці у гли-
бинні місцевості контрольованої 
нею території держави. І нарешті 
— дуже вагома моральна складо-
ва результату героїчного вчинку: 
більшовики, всупереч сподіван-
ням, не ввійшли тріумфально до 
Києва. Герої-козаки, вступивши 
в нерівний бій з добре озброєним 
ворогом, не тільки зруйнували 
його плани на швидке захоплен-
ня української столиці, а й, без-
перечно, стали в очах усіх майбут-
ніх поколінь  рятівниками честі й 
гідності нації.
 Більшість із тих, хто повер-
нувся з Трубежу додому, брали 
участь в антибільшовицькій бо-
ротьбі у складі різних повстансь-
ких загонів. Тих, хто дожив до по-
чатку 1930-х років, репресувала 
більшовицька влада.

Вшанування пам’яті козаків 
Переяславського полку
 Іван Черпак — сотник Воронь-
ківської сотні Переяславського 
полку Армії УНР. Народився він 
у Воронькові в заможній козаць-
кій родині. У період визвольної 
боротьби проти більшовиків на 
початку ХХ століття зовсім юний 
Іван Черпак (вуличне прізвище 
Штурба) створив у Воронькові за-
гін, який захищав рідну землю 
від окупантів. До сотні ввійшли 
вихідці з Воронькова, Іванкова, 
Борисполя, Процева, Рогозова, 
Гусинців, Рудякова, Кийлова та 
інших сіл нині Бориспільського 
району, які вірили у відновлен-
ня незалежності України ще сто 
років тому. Відомо, що Іван Чер-
пак став й одним з керівників ан-
тибільшовицького повстання, що 
відбулося у травні 1920 року в Бо-
рисполі. Згодом він очолив один 
із повстанських загонів, що діяв 
у придніпровських лісах Лівобе-
режжя. Розповідають, що Чер-
пака арештували в рідному селі, 
а ще дорогою до бориспільської 
в’язниці його розстріляли кон-
воїри.
 На жаль, українці — усе ще 
не надто поінформована і свідо-
ма нація. На 28-му році Незалеж-
ності України для більшої части-
ни вороньківців їхній односелець 
— герой. Але є немало й тих, хто 
не хоче скинути з очей облуду ко-
муністичного режиму, вивчити 
історію України, чи просто від-
чуває за душею гріх служіння за-
гарбницькій владі — тому до Іва-
на Черпака зрідка, але чіпляють 
радянське клеймо «бандит». Бог 
кожному суддя. Історична правда 
і пам’ять про борців за рідну зем-
лю повертаються!
 Починаючи з 2009 року, пат-
ріотична громадськість Київщи-
ни бере участь у заходах, приуро-
чених до дня вшанування героїв 
Трубежу. 2011 року за ініціативи 
Василя Ільчишина, місцевого лі-
каря, члена козацької організа-
ції «Чорні запорожці», учасника 
війни на Донбасі, у центрі села Во-
роньків насипаний символічний 
курган на честь козаків Воронь-
ківської сотні на чолі з отаманом 
Черпаком. На сільському кладо-
вищі відновлено і впорядковано 
могили славному сотнику і його 
невідомому побратиму. Адже за 
часів комуністичного режиму по-
ховання героїв нищили, щоб стер-
ти пам’ять про тих, хто виборював 
свободу для свого народу. Та нині, 
дякувати Богу, такі місця стають 
святими. ■

КНИЖКОВА ШАФА

І Голодоморні 
травми Донбасу
Дослідження винищення українців 
голодом у книзі Василя Кушерця

■

Книжка «Україна: 
Голгофа ХХ століття» 
вийшла друком у видавництві
«Знання України». 
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙
❙
❙
❙

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Подвиг на берегах Трубежу
100 років тому козаки Вороньківської сотні повторили подвиг Героїв Крут

■

Отаман Іван Черпак у центрі.
Архівне фото.

❙
❙



12 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 30 СІЧНЯ 2019 КУЛЬТУРА

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У галереї Київського національ-
ного університету імені Тараса Шев-
ченка відкрилася ювілейна художня 
виставка «Золоте перевесло мистець-
кої династії Саєнків». Представле-
но понад 100 творів монументаль-
но-декоративного мистецтва: жи-
вопис, гобелени, килими, мозаїки 
соломою, малярство на тканині, де-
коративні тканини — вибійки Олек-
сандра Саєнка, а також заслуженого 
діяча мистецтв України Ніни Саєн-
ко та Лесі Майданець-Саєнко, мист-
кині, кандидата мистецтвознавства, 
професора Київської академії деко-
ративно-прикладного мистецтва та 
дизайну імені Михайла Бойчука. 
Також виставляється серія робіт 
студентів Київської дитячої ака-
демії мистецтв (нині це коледж) — 
«Мистецькій династії Саєнків при-
свячується». 
 Проект приурочено вшануван-
ню пам’яті видатного українсько-
го художника, учня Василя Кри-
чевського — Олександра Саєнка з 
нагоди відзначення 120-рiччя від 
дня народження митця на держав-
ному рівні. Також у рамках заходу 
вітали ювілярок, доньку та онуку: 
заслуженого діяча мистецтв Украї-
ни, кавалера орденів Княгині Оль-
ги ІІІ і ІІ ступенів, ордена Святої 
Варвари Ніну Саєнко — з нагоди 
75-рiччя; та професора Київської 
академії декоративно-прикладно-
го мистецтва й дизайну імені Ми-
хайла Бойчука, кандидата мистец-
твознавства Лесю Майданець-Саєн-
ко — з 50-рiччям.
 «Олександр Саєнко увійшов в іс-
торію українського мистецтва, ство-
ривши літопис України, її минуло-
го і сьогодення. Стилістика робіт ху-
дожника сягає в глибини народного 
життя. Глибокі спалахи золотої со-
ломи ввібрали в себе сяйво сонця й 
силу української землі», — написав 
у вітальній адресі міністр культури 
Євген Нищук.
 Спираючись на традиції та моти-
ви українського мистецтва й новітні 
тенденції у мистецтві 1920-х років, 
Олександр Саєнко створив своєрід-
ний і різноманітний за формами й 
використаними матеріалами ху-
дожній текстиль (гобелен, килим, 
ви бійка), а також кераміку, малярс-
тво, графіку, що відбивали потре-
би часу, були позначені тонким ро-
зумінням глибинних основ народ-
ного мистецтва, зазначила академік 
Національної академії мистецтв Ук-
раїни, лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка Те-
тяна Кара-Васильєва. Митець сто-
яв на порозі створення українсько-
го дизайну, що відповідав новим єв-
ропейським пошукам та зберігав на-
ціональну специфіку.
 Відомий мистецтвознавець, за-
служений діяч мистецтв України, 
лауреат Національної премії Украї-
ни імені Тараса Шевченка Зоя Чегу-
сова наголосила: «Мистецтво роди-
ни Саєнків — таке тепле і зворуш-
ливе. Адже у спадщині Олександра 
Саєнка — наші національні скарби, 
гордість народу, а у неповторних 
творах Ніни Саєнко і Лесі Майда-
нець-Саєнко — яскравий доказ не-
вмирущості української душі. Та й 
сама історія цієї славетної родини, 
саєнківський мистецький феномен, 
дає можливість виявити характер-
ні риси національної вдачі україн-
ців».

 Привітати ювілярок прийшли 
художники, представники Чер-
нігівського земляцтва, друзі. Із піс-
нями і баладами на козацьку темати-
ку виступив Василь Нечепа — коб-
зар і лірник, народний артист Ук-
раїни, лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка. 
 Олександр Саєнко належить до 
славної когорти українських митців. 
Гуманістична спрямованість, нова-
торський характер і національна оз-
наченість творчості поставили його 
в ряд видатних митців ХХ століт-
тя. Сторіччя самобутнього творця 
відзначали 1999 року на міжнарод-
ному рівні за рішенням Генераль-
ної конференції ЮНЕСКО як одну з 
пам’ятних дат календаря, його ім’я 
внесено до офіційного списку видат-
них діячів світової культури. 
 До програми відзначення 
пам’ятних та ювілейних дат ук-
раїнських художників у рамках 
проекту «Золоте перевесло твор-
чості династії Саєнків» входить 
проведення ювілейних художніх 
виставок у музеях Києва, Черніго-
ва, Канева, Харкова, Борзни, уро-
чистого вечора, Міжнародної на-
укової конференції «Творчість 
мистецької династії Саєнків — як 
фактор вагомого внеску українсь-
кої образотворчості першої полови-
ни ХХ — початку ХХІ століть у кон-
тексті європейського мистецтва», 
Міжнародного конкурсу на кра-
щий твір, присвячений творчості 
родини Саєнків. Проект також пе-
редбачає пленер скульпторів на те-
риторії Музею-садиби Олександ-
ра Саєнка, презентації фільмів та 
книг, альбомів, присвячених твор-
чості митців, теле- і радіопередачі, 
зустрічі з авторами, видання книги 
«Пам’ять роду. Епістолярії. 1888–
2018», «Музейні колекції творів ди-
настії Саєнків». ■

Тетяна МІЩЕНКО

 У Києві 20 січня старту-
вали зйомки нового фільму 
режисера Дар’ї Онищенко 
«Забуті». Фільм є українсь-
ко-швейцарською копро-
дукцією, яка отримала фі-
нансову підтримку мініс-
терств культури двох країн. 
 Стрічка розповідає чутли-
ву історію молодої вчительки 
української мови Ніни, яка 
через сімейні обставини зму-
шена залишитися на тимча-
сово окупованій території, в 
Луганську і мріє дочекатися 
того дня, коли нарешті при-
пиниться війна. 
 На тлі політичних подій 
на сході України в фільмі 
розгортається пристрасна 
любовна історія — Ніна за-
кохується в Андрія — хлоп-
ця-сироту, який бореться з 
несправедливістю в окупова-
ному місті. 
 Як каже режисер та автор 
сценарію стрічки Дар’я Они-
щенко: «...жоден із нас не 
має права забувати про лю-
дей, які не зі своєї волі зали-
шились «по той бік». Фільм 
виробляє кінокомпанія «Ди-
ректорія Кіно», продюсери 
Ігор Савіченко і Дмитро Ко-
жема, у співпраці зі швей-
царською кінокомпанія «Ле-
ман Сістерс», продюсер Кла-
удіа Леман.
 «Забуті» стануть спіль-
ним творчим проектом 
Дар’ї Онищенко із відо-
мою українською художни-
цею та скульптором Марією 
Куліковською, яка у філь-
мі зіграє одну з ролей. У 
кіно вона відтворить влас-
ний арт-перформенс — зни-
щить свої скульптури; і це 
правдива історія, яка від-
бувалася на заводі «Ізоля-
ція» в Донецьку 2014 року. 

Спільна робота режисера та 
скульптора має стати ціка-
вим прикладом поєднання 
авторського кіно та сучасно-
го концептуального мистец-
тва. 
 Головні ролі у фільмі 
«Забуті» гратимуть талано-
виті молоді українські ак-
тори: Марина Кошкіна, Да-
нило Каменський та Василь 
Кухарський. Глядачі поба-
чать на екрані й відомого 
Олексія Горбунова, з яким 
Дар’я Онищенко працюва-
ла у своєму поперед ньому 
фільмі «Істальгія». 
 Зйомки триватимуть до 
кінця зими. Оператор стріч-

ки — Ероль Зубцевіч, ві-
домий в Європі своїми ав-
торськими роботами. Зняті 
ним стрічки неодноразово 
були представлені в конкур-
сах Каннського, Берлінсько-
го та багатьох інших фести-
валей. Художник-постанов-
ник Володимир Романов, 
художник із костюмів Кос-
тянтин Кравець, художник 
з гриму Сергій Маурін, кас-
тинг Вікторії Нестеренко.
 На якому саме міжна-
родному фестивалі відбу-
деться прем’єра фільму «За-
буті» поки ще не відомо, але 
молода і талановита коман-
да сподівається на успіх. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Драма чи комедія — сімей-
не життя з дітьми? Кожен має 
на це питання свої відповіді, 
до того ж вони можуть бути 
різними, залежно від ставлен-
ня до життя й адаптації своїх 
романтичних уявлень до пов-
сякденних реалій. Амери-
канський режисер Шон Ан-
дерс, створюючи з командою 
фільм «Родина за хвилину» 
(Instant Family), який стар-
тував в українському про-
каті, вирішив, що з безкінеч-
них дитячих «хочу-не хочу» 
і підліткового прагнення са-
мостійності треба сміятися. І 
така терапія точно сприятиме 
встановленню безхмарної по-
годи у сім’ях глядачів.
 «Родина за хвилину» — 
про всиновлення по-амери-
канськи: з так званим ярмар-
ком сиріт, де охочі вибирають 
собі серед інших дітей, та гру-
пами підтримки пар (тради-
ційних і не зовсім) і одинаків, 
які вирішили наповнити своє 
життя дітьми — без грошових 
витрат на технології «з пробір-
ки». Утім фільм — гарна міні-
енциклопедія для всіх, у кого 
є діти. Бо можна підгледіти, 
як не зіпсувати стосунки між 
подружжям, коли дістали ди-
тячі витребеньки; уміти раху-
вати до десяти, щоб не «виб-

ухнути» від обурення, і гово-
рити малим свої слова любові 
та підтримки.
 Головні герої стрічки Піт 
(Марк Волберґ) і Емелі (Роуз 
Бірн) уже не перший рік ра-
зом, мають достатньо коштів 
і придбали будинок із п’ятьма 
спальнями — саме час обза-
вестися тими, хто називатиме 
їх мамою і татом. Хоча перс-
пектива немовляти не при-
ваблює, їм треба так, щоб, як 
каже Піт: «Видно було, що 
я до 36 встиг». У досить емо-
ційній і не надто доброзич-
ливій розмові з так само ще 
бездітними сестрою Емелі та 
її чоловіком вимальовуєть-
ся швидкий спосіб досягнен-
ня мети — всиновлення. Утім 
замість однієї дитини до под-
ружнього дому потрапляє 
троє, бо в обраної досить зух-

валої тінейджерки, виявило-
ся, ще є молодші братик і сест-
ричка. 15-річна Ліззі (її блис-
куче зіграла нині 18-річна 
Ізабела Монер) знає, як при-
смирити менших дітей, але 
міцний горішок — бо життя з 
матір’ю, яка відбуває термін 
за наркотики, привчило ніко-
му не довіряти. 
 Сміху і сліз додає «Родині 
за хвилину» захоплення Ліззі 
трохи старшим прибиральни-
ком у школі, який вимагає від 
неї фото «ню». Ця пригода за-
кінчиться поліцейським від-
ділком для... Піт та Емелі. І у 
глядачів не залишиться жод-
ної надії, що дітей не відда-
дуть кровній матері, яка саме 
вийшла з в’язниці. Але фільм 
має щасливий фінал, у якому 
багато щасливих усинови-
телів і усиновлених. ■

ДО ДАТИ

Спалахи золотої соломи 
ввібрали сяйво сонця
Олександр Саєнко — учень Василя Кричевського 
і самобутній митець

■

Олександр Саєнко за роботою 
над панно «Тарас Шевченко». 1964 рік.
Фото з сімейного архіву.

❙
❙
❙

Леся Майданець-Саєнко і Ніна Саєнко.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙

ЗЙОМКИ

Тимчасово окуповані
У фільмі «Забуті» відтворять 
арт-перформенс, створений 
у Донецьку 2014-го

■

«Забуті» — це і приклад поєднання авторського кіно та сучасного 
концептуального мистецтва.

Фото надане кіновиробниками.

❙

❙

ПРОКАТ

Усиновлення по-американськи
Рецепти сімейної злагоди у комедії «Родина за хвилину»

■

«Родина за хвилину». Піт (Марк Волберґ) і Емелі (Роуз Бірн).
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙
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 Інформаційним простором 
вже широко гуляло слово «відрод-
ження», й мені запропонували 
«відродити» колись популярне 
видання. Пошта і «Союздрук» 
замовили тоді разом 1400 при-
мірників. На кінець року прода-
валося вже 5 тисяч, а січнем 1992-
го надійшла інформація про нову 
передплату на «Друга читача»: 40 
тисяч примірників!
 Хоч як парадоксально, цей ус-
піх і згубив газету — таку версію 
озвучили засновники: не знайшли 
коштів на несподіваний тираж. 
Коли вісім років по тому ми запо-
чатковували «Книжник-review», 
ті 40 тисяч активних читачів ва-
били нас, немов «сяючі вершини» 
з колишнього бестселера — Про-
грами КПСС. Але за шість років 
своєї історії журнал так і не сяг-
нув принадної цифри — через ту 
саму причину, брак «прєзрєнно-
го металу».
 А між тим, ті 40 тисяч десь 
собі чекають? Здається, саме та-
кою була логіка аналітиків авс-
трійської інвестиційної фірми 
«ЕСЕM медіа ГмБХ», коли вони 
вирішили: чималий український 
книжковий ринок просто при-
речений мати свій популярний 
книжковий журнал. Принаймні, 
так казав представник компанії в 
Україні Роман Цуприк.
 Інвестиційні переговори три-
вали довго. «ЕСЕM» воліла ста-
ти мажоритарним власником і 
наполягала на зміні засновни-
ків — мовляв, не має бути жод-
ного сумніву щодо принципового 
дистанціювання журналу від де-
ржструктур. Звісно, вони хотіли 
позбутися Анатолія Толстоухова, 
хоч він на той час уже не був держ-
службовцем, а бюджетних коштів 
«Кr» не мав за всю свою історію 
ані копійки. Анатолій Володими-
рович погодився вийти зі складу 
засновників, а ми з Галиною зго-
лосилися на статус міноритарних 
власників — менше половини ста-
тутного фонду. Вибирати не було 
з чого: часопис перебував на межі 
банкрутства, а дотаційні перс-
пективи, окрім запропонованих 
Р.Цуприком, не проглядалися. 
Серединою 2006-го вийшло тіль-
ки три числа журналу (щоправ-
да два з них — здвоєні — мали по 
48 сторінок, замість стандартних 
32-х). Але ж прописаний у пере-
дплатному каталозі алгоритм пе-
редбачав вихід щодватижні...
 «ЕСЕM» виплатила борги пе-
ред друкарнею, відновила регу-
лярну зарплатню працівникам 
та гонорари авторам; «Кr» знову 
приходив передплатникам згід-
но з нашими зобов’язанями. Не-
задовго перед тим звільнився з 
посади заступника редактора 
Дмитро Стус — розпочав редагу-
вати власний «товстий» літжур-
нал «Київська Русь». Запропо-

нували посісти його місце Олексі 
Вільчинському, викладачеві Тер-
нопільського університету і вже 
добре відомому авторові детек-
тивів та бойовиків. Неповні два 
місяці він опікувався контентом 
«Кr», проте життя між там і тут 
не склалося.
 Запросили на літературне ре-
дагування Ігоря Бондаря-Тере-
щенка. Мої стосунки із ним від-
давна нагадували гойдалку. На 
порубіжжі 1990-х він заснував-
відновив журнал «Український 
Засів». Не пригадати, хто ще на-
смілювався на такий відчайдуш-
ний крок, — редагувати наскрізь 
націоналістичний часопис, коли 
поняття «націоналізм» було всу-
ціль лайливим; та й не будь-де, а 
в Харкові.
 По завершенні свого жур-
нального проєкту (не досліджу-
вав причин закриття, але, га-
даю, вони були сумно-типовими 
для тих часів — вичерпувалося 
дотаційне джерело), ІБТ актив-
но публікувався, як літератур-
ний оглядач. Перше, що впадало 
в око, — його матеріали не місти-
ли жодних критичних штампів, 
світилися розумінням літпроцесу 
і фонтанували феєрверками зух-
валих, на грані фолу, порівнянь і 
метафор. Пізніше Ніла Зборовсь-
ка назве це «літературним хулі-
ганством» (Код української лі-
тератури. Проект психоісторії 
новітньої української літерату-
ри. — К.: Академвидав, 2006).
 На той час Ігор закінчив ас-
пірантуру Інституту літератури й 
захистив кандидатську, згодом ви-
дану книжкою (Ostмодерн: геопо-
етика, психологія, влада. — Тер-
нопіль: Богдан, 2005). На початку 
2000-х запросив його до кола екс-
пертів «Книжки року»; працював 
років зо п’ять і був добрим експер-
том, по-хорошому безкомпроміс-
ним. Та раптом ІБТ публікує в мос-
ковському журналі «Профиль» 
серію матеріалів про відомих ук-
раїнських літературних персон під 
однозначною рубрикою «Фас!». У 
ХІХ столітті такий жанр імену-
вали пасквілем. Ну, так — то був 
час читацької моди на Уельбека 
та Пєлєвіна з їхньою апологією 
цинічного самопіару. Але ІБТ їх 
не наслідував — просто потрапив 
у резонанс. Бо його стихія — про-
вокація. Власне, і його «Українсь-
кий Засів», і академічну моногра-
фію можна означити саме так, як 
писали у своїй «Енциклопедії на-
шого українознавства» Олександр 
Кривенко та Володимир Павлів 
— «жанр наукової провокації як 
форма літературознавчої екс-
пансії».
 На сторінках «Кr» упродовж 
кількох випусків тривала кри-
тична дискусія щодо межі про-
фесійної пристойності, яку ІБТ, 
безумовно, перетнув. Та чи мода 

на етичні пріоритети «Елемен-
тарних частинок» ущухла, чи 
наш літератор сам зрозумів пот-
ребу «зміни віх» — повернувся до 
справжньої літературної аналіти-
ки (особливо у такому складному 
для інтерпретації виді письма, як 
поезія). Отоді, десь за рік потому, 
й повернувся до «Книжника» — 
літредактором. Попервах усе було 
ґаразд, але чим далі більше реда-
говані Ігорем авторські рецензії 
нагадували стильові клони само-
го ІБТ. Оглядачі «Кr» збунтува-
лися проти надмірної правки, і 
ми з ІБТ вкотре розійшлися. 
 2007-го, коли готувалися до 
переходу на новий дизайн-фор-
мат (64 сторінки замість 32-х), за 
ініціативи Міжнародного фонду 
«Відродження» проведено пер-
ший етап глибинного досліджен-
ня ринку читання в Україні. Ви-
явилося, що лише 8 відсотків 
покупців послуговуються рецен-
зійною інформацією для купівлі 
книжок. Понад 70 відсотків пово-
дяться у книгарнях за принципом 
«прийшов, побачив, придбав». 
То був неабиякий виклик, але ми 
свідомо рушали у новий похід за 
геть несприятливої соціологічної 
погоди. Утім дивного у конста-
таціях соціологів мало — просто 
чесна фіксація тодішнього куль-
турного рівня покупця книжок 
в Україні. Це в Штатах «не рек-
лама, а рецензії є найефективні-
шим способом продажу книжок... 
Книжкова рецензія — наріжний 
камінь на ринку книжкової про-
дукції в Америці», — значить ві-
дома американська перекла-
дачка Маріан Шварц. Ще б пак 
— така традиція: щоденні книж-
кові рецензії в усіх загальнона-
ціональних медіях плюс десяток 
високотиражних літературно-
книжкових тижневиків.
 Цим шляхом упевнено йшла 
тоді навіть Росія — кілька по-
пулярних книжкових медій та 
постійні книжкові рубрики у ві-
домих газетах вже цивілізува-
ли тамтого покупця: на рецензії 
орієнтувалося утричі більше чи-
тачів, аніж в Україні. Ми вірили, 
що прийдемо до цього. І задля до-
сягнення мети оновлювали жур-
нал «Книжник-review», яко на-
вігатор літературно-книжкової 
моди. Як там писав літературний 
редактор «Scotland on Sanday» 
Ендрю Крамі: «Так само, як зго-
лоднілі люди очікують пристой-
ного обслуговування в ресторані, 
читачі мають право розрахову-
вати на якісне рецензування... 
Завдання критики — змушува-
ти літературу оживати знову 
й знову, так само, як музикант 
«оживлює» Бетговена чи Шубер-
та, граючи їхні твори». Ми віри-
ли, що читати стає модно, і модно 
стає читати українську книжку. 
Треба було ще й залучити до ре-
дакції модних персонажів.
 Одним із таких — у винятко-
во позитивному сенсі — був Юрій 
Макаров: високий професіонал 
публічного дискурсу, котрий зав-
жди виглядає так, що ніяк при-
ховати захоплення ним. Колись 
саме він запросив мене у свою «Те-

леманію» на каналі «1+1» вести 
книжкову рубрику. Згодом зголо-
сився бути експертом «КР». Пра-
цювати разом в оновленому «Кr» 
— було б круто. Але здавав собі 
справу, що його високоенергетич-
ні амбіції ширяють вище. Тож оз-
вучив йому вабливу для мене про-
позицію ввійти до керівництва 
«Книжника», не надто сподіва-
ючися на згоду. Водночас пові-
домив, що новий спів засновник 
журналу Р.Цуприк має намір за-
снувати ще й загальнополітич-
ний тижневик і просив мене по-
рекомендувати кандидатуру на 
головного редактора. Юра каже: 
можна обговорити. Переказав 
Цуприкові й невдовзі почав ви-
ходити журнал «Український 
тиждень» з Юрієм Макаровим на 
чолі. Стрімкий стартовий злет по-
пулярності цього видання — ціл-
ковита заслуга пана Юрія.
 Зрештою, заступником голов-
ного редактора «Кr» повернувся 
Михайло Бриних. Відділ рецен-
зій очолив Тарас Антипович, від-
діл аналітики — Олександер Кра-
сюк, за літературне редагування 
текстів узявся Леонід Кононович. 
Зоряна команда сформувалася. 
Може, Аліна Дяченко й не нале-
жала тоді до визнаних зірок, але 
очолюваний нею відділ інформа-
ції якісно насичував кожне число 
максимумом вісток, що засвідчу-
вали: ми — в курсі всього.
 Наші нові співзасновники від-
бували тоді прес-конференції, де 
озвучували фантастичні цифри: 
невдовзі вийде оновлений «Книж-
ник-review», під розвиток якого 
заплановані австрійські інвести-
ції у 2,5 мільйона доларів на п’ять 
років. Ми прорахували той гіпо-
тетичний бюджет і зійшлися на 
думці, що цілком здатні вийти у 
визначений термін на самоокуп-
ність. Ейфорія стрімко несла нас 
уперед. Немов гірською річкою з 

прихованим камінням зусібіч. 
 Першу пробоїну дістали че-
рез рекламу. Нею завжди опіку-
валася в журналі Галина Родіна 
— знала ціну кожній залученій 
гривні й вартості витрачених на 
те зусиль. Наші нові партнери 
привели із собою дівчат-рекламіс-
ток, атестуючи їх яко профі у пер-
спективі. Ті заповзялися малюва-
ти вельми привабливі картинки 
— наприклад, у нас з’явилися 
раніше не практиковані у книж-
ковій рекламі лайт-бокси в мет-
ро. Але водночас з’ясувалося, що 
попри таку дорогущу презента-
цію, купити свіже число журна-
лу проблематично — навіть три 
традиційні точки продажу «Кr» 
на Петрівці виявилися занедба-
ними. Фактично припинилося 
залучення оплачених рекламних 
блоків на журнальні сторінки. 
 Пан Цуприк списав це на 
«проблеми росту» молодого відді-
лу. І... запропонував Галині «від-
почити» од виснажливої гонитви 
за рекламними надходженнями 
— підпорядкувати підрозділ без-
посередньо йому. Фактично, пос-
тавив ультиматум: або Г.Родіна 
залишає посаду першого заступ-
ника редактора, або подальші 
інвестиційні обіцянки стають 
примарними. То було тяжке рі-
шення, але ми погодилися з огля-
ду на, як нам здавалося, реальні 
перспективи бурхливого розвит-
ку. Щоправда, запропонували 
мажоритарному власникові до-
плюсовати Галинину зарплатню 
до ставки головного редактора — 
аби нарешті його статус зрівнявся 
з тодішньою медіа-практикою.
 Лише за півроку по тому зга-
даємо міф про дари нанайців... ■

СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Мода сезону:
критика

■

Костянтин РОДИК

Давним-давно, за доби «застою», тижневик «Друг читача» виходив 
накладом понад 50 тисяч копій. Коли ж на календарі настала пора 
«гласності», давно не оновлюваний редакційний колектив не зміг 
сформувати адекватної пропозиції на новий попит. З року в рік ско-
рочувалася кількість передплатників, аж поки влітку 1992-го сталася 
малопомітна смішна подія: два тижні до кіосків не надходили нові 
числа книжкової газети, а редакційні телефони мовчали. Аж поки 
засновники (Товариство книголюбів та Держкомвидав) не над‘їхали 
до офісу, де й побачили великий навісний замок на дверях.
 

Експерти «Книжки року» 
Михайло Бриних...

❙
❙

...Ігор Бондар-Терещенко...❙

...Юрій Макаров, Галина Андреєва та Юрій Чекан.
Фото К. Родика
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❙



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Мені знову хочеться 
макової випічки, і нічо-
го не можу з цим зроби-
ти. Власне, я й не збира-
лася нічого з цим роби-
ти, бо чому б, приміром, 
не реалізувати це бажан-
ня в життя? Тим паче, 
маю гарний рецепт від 
львів’янки Наталі Кон-
цевич — маковий зави-
ванець на всі урочисті 
й буденні події. Сказа-
но — зроблено: маковий 
пиріг перетворив зви-
чайний робочий день на 
маленьке свято. Раджу 
тепер і вам приєднати-
ся до цієї смачної пух-
кої справи. 
 Тісто: 350-400 г бо-
рошна в/г, 125 мл моло-
ка, 5 г сухих дріжджів, 
дрібка солі, 100 г цук-
ру (50 г + 50 г), 2 яйця , 
50 г масла 83% жирності 
кімнатної температури.
 Борошно (350 г) про-
сіяти, додати 50 г цукру, 
сіль, сухі дріжджі; пере-
мішати.
 Молоко підігріти з 
рештою 50 г цукру, щоб 
було тепленьким, дода-
ти яйця і розмішати.
 Поєднати сухі та 
мокрі інгредієнти, вимі-
шати, після чого додати 
масло. Оскільки борош-
но є різним, то заміс тіс-
та починаю з 350 г бо-
рошна, а потім потроху 
додаю решту. Вимішу-
вати 20 хвилин. Борош-
на багато не підсипати 
— маємо отримати дуже 
ніжне, пухке та еластич-
не тісто, яке буде ледь 
липнути до рук. Перек-
ласти тісто в миску, на-
крити харчовою плів-
кою і залишити в тепло-
му місці до збільшення в 
об’ємі в 3 рази (на моїй 
кухні при температурі 
24 градуси — 2,5 годи-
ни).
 Макова начинка: 150 
г сухого маку, 150 мл мо-
лока, 70 г цукру, яйце.
 Сухий мак змолоти 
на млинку. Молоко і цу-

кор довести до кипіння, 
залити мак, щільно за-
крити харчовою плів-
кою і залишити до пов-
ного вистигання. Якщо 
начинка буде рідкою, то 
перекласти її в сотейник 
і випарювати на малому 
вогні до утворення щіль-
ної маси. Коли начинка 
охолоне, додати яйце; 
перемішати.
 Тісто, що підійшло, і 
начинку поділити на дві 
рівні частини. 
 Кожну частину тіс-
та розкачати в прямо-
кутний пласт, товщи-
ною кілька міліметрів. 
Викласти начинку, за-
лишаючи краї вільни-
ми десь на 1,5 см. Згор-
нути рулетом, защипну-
ти краї і верхній шов. 
 Деко застелити пер-
гаментом, змастити мас-
лом.
 Для віночка — ру-
лет нарізати на частини 
шириною приблизно 2,5 
— 3 см і викласти їх на 

бритванку одна на одну, 
формуючи коло.
 Для рулету — перек-
ласти на деко швом до-
низу.
 Для булочок — ру-
лет поділити на части-
ни, шириною 5-6 см.
 Накрити харчо-
вою плівкою і залиши-
ти в теплі ще на годи-
ну. Потім змастити жов-
тком із молоко (зби-
ти), посипати сухим 
маком і ще раз змасти-
ти; дерев’яною шпаж-
кою зробити кілька про-
колів зверху і з боків.
 Випікати в поперед-
ньо розігрітій духовці до 
зарум’янення. Я випі-
каю при температурі 160 
градусів 40-45 хвилин, а 
ви орієнтуйтесь по своїй 
духовці. 
 Спечений віночок пе-
рекласти на решітку, 
присипати цукровою 
пудрою і смакувати охо-
лодженим. ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Можливо, бабусі мали 
трошки більше часу на при-
готування, хоча це не факт — 
роботи і тоді було чимало. Але 
готували вони чудово, напев-
не, знали щось із нашої гене-
тики, те що відповідає за кулі-
нарні смаки. Чи робили все з 
душею. Як би там було, треба 
вчитися, наслідувати і черпа-
ти натхнення, бо це — наше і 
вже тому чудове. 
 Львів’янка Віра Трунова 
знайшла у записничку своєї 
бабусі дуже хороші рецепти, 
за якими пропонує готувати й 
нам. 
 «Ці цепеліни вдаються з 
першого разу, — каже господи-
ня. — Тепер готую тільки так! 
Мої рідні їх просто змітають, ще 
й добавки просять!». 
 «З цим рецептом у вас вий-
дуть найсмачніші цепеліни», — 
додає вона і диктує рецепт.
 Потрібно: картопля сира — 
700 г, картопля відварна в мун-
дирі — 300 г, крохмаль — 1, 5 
столові ложки.
 Для фаршу: м’ясо відварене 
— 500 г, цибуля ріпчаста — ве-
лика головка , сіль, перець — за 
смаком, зелень.
 Для соусу: грудинка свиня-
ча жирна — 200 г, сметана — 

150 г, цибуля ріпчаста — 1 шт.
 Картоплю, зварену в мунди-
рі, подрібнюємо в м’ясорубці 
або протираємо через сито (або 
можна замінити дуже густим 
картопляним пюре, зробленим 
із сухого картопляного пюре).
 Сиру картоплю натираємо 
на дрібній тертці або подріб-
нюємо в блендері, потім віджи-
маємо (сік відставляємо). Щоб 
картопля не посиніла, додаємо 
в неї трохи лимонного соку або 
лимонної кислоти на кінчику 
чайної ложки, перемішуємо.
 З’єднуємо сиру картоплю, 
крохмаль і пюре з відвареної 
картоплі в картопляну масу. 
Вона повинна вийти пластична і 
густа. Якщо у вас немає картоп-
ляного крохмалю, то ви може-
те використовувати крохмаль, 
який утворився при віджиман-
ні картоплі.
 Для фаршу м’ясо прокру-
чуємо в м’ясорубці або блен-
дері, додаємо смажену цибулю, 

сіль, перець, зелень за смаком.
 Потім відокремлюємо від 
картопляного «тіста» шматоч-
ки вагою 70-80 г, скочуємо їх у 
кульки і розплющуємо долоня-
ми в коржі. На середину кож-
ного коржика викладаємо по 
кульці м’ясного фаршу.
 З’єднуємо краї картопляно-
го «тіста» і формуємо вироби 
так, щоб вийшли пиріжки яй-
цевидної форми — цепеліни.
 Цепеліни по одному опус-
каємо в киплячу підсолену воду 
(вода весь час повинна кипіти) 
і, обережно помішуючи, варимо 
20-25 хвилин. Повторюю, води 
повинно бути багато.
 Викладаємо їх теж обереж-
но, щоб ці красені не втратили 
форму.
 Для соусу підсмажуємо жир-
ну свинину, нарізану шматоч-
ками, смажимо до шкварок, до-
даємо до неї різану цибулю, со-
лимо, перчимо, під кінець за-
правляємо сметаною, коли все 

прокипіло — соус готовий.
 А ще Віра Трунова розпові-
дає секрет приготування шале-
но смачного м’яса, який також 
дізналася у своєї бабусі. 
 «Кількість продуктів беріть 
на свій розсуд, але я зазвичай на 
600 г свинини беру столову лож-
ку рідкого меду повну або трохи 
більше і 2 столові ложки гірчи-
ці», — каже вона. Отож потріб-
но: м’ясо, мед, гірчиця, сіль, пе-
рець, трошки олії для смажен-
ня.
 Якщо м’ясо з холодильни-
ка, дайте йому трохи полежа-
ти при кімнатній температурі. 
Наріжемо довільно досить ве-
ликими шматками. Сковорід-

ку розігріти і злегка змастити 
олією. М’ясо кладемо на розпе-
чену сковороду і на сильному 
вогні обсмажуємо з обох боків 
буквально по 1-2, щоб м’ясо 
«запечатати». 
 Тим часом готуємо «соус» 
із гірчиці, меду і солі. Бере-
мо французьку гірчицю (мож-
на взяти звичайну). Сковороду 
знімаємо з вогню, м’ясо добре 
змащуємо (просто у сковороді) 
підготовленим соусом і ставимо 
в попередньо розігріту духов-
ку на 20 хвилин при 160 граду-
сах.
 Шукаймо бабусині рецепти 
— це цікаво, а результат — чу-
довий! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 «Зупиніть мене, будь 
ласка! З’їла уже чотири 
штуки і не можу зупини-
тися», — пише про ці бу-
лочки хмельничанка Інна 
Сотніченко, і я її розумію. 
Це неймовірно смачна ви-
пічка — ароматна, пухка, 
приваблива. Булочки — 
ніби квіти! 
 «Сіннабон» — це всес-
вітньо відомий бренд було-
чок із корицею. Класичний 
«Сіннабон» — це теплий 
рол, тісто якого наповнене 
смаком і ароматом кориці, 
та залитий вершково-сир-
ною помадкою. Я вам про-
поную спробувати сінна-
бон зі смородиновим дже-
мом та корицею. Це щось 
безмежно ніжне, ароматне 
і повітряне», — додає гос-
подиня, перед тим як поді-
литися рецептом. 
 А рецепт такий. Тіс-
то: 450 г борошна (+/- 30-
50 г залежно від борошна), 
2 чайні ложки (8 г) сухих 
дріжджів (можна і свіжі, 
співвідношення 1:3, тоб-
то 1 г сухих = 3 г свіжих), 
50 г цукру, дрібка солі, 
яйце, 210 мл молока, 80 г 
вершкового масла.
 Начинка: 2 столові 
ложки кориці, 100 г цук-
ру, смородиновий джем (я 
проварила 5 хвилин замо-
рожену смородину з цук-
ром).
 Глазур: 100 г вершко-
вого сиру, 30 г вершкового 

масла, 70 мл вершків від 
30%, 70 г цукрової пудри, 
ванільний цукор.
 Усі сухі інгредієнти пе-
ремішати вінчиком. Роз-
топити вершкове масло і 
змішати з яйцем і моло-
ком (молоко має бути теп-
леньке). Замісіть однорід-
не тісто, не забивайте бо-
рошном, тісто має бути 
легке і м’яке, але, щоб не 
липло до рук, підсипайте 
борошно потроху. У мене 
пішло 450 г, але у вас може 
бути трохи менше чи біль-
ше. Поставити в тепле міс-
це. Тісто має збільшитись 
у 2-3 рази.
 Розкачуємо тісто після 
вистоювання в пласт тов-
щиною 2-3 мм. Розподі-
ляємо по поверхні джем, 
посипаємо цукром і кори-
цею. Загортаємо в рулет, 
нарізаємо і викладаємо на 
деко на відстані мінімум 5 
см один від одного. Знову 
ставимо тісто підійти. Ви-
пікаємо при 180°C до го-
товності (25-30 хвилин).

 Для глазурі всі інг-
редієнти змішуємо, зби-
ваємо міксером (спочатку 
суміш стане рідкою, але 
за кілька хвилин збиван-
ня гарно загусне) і щед-
ро намащуємо на гарячі 
(щойно з пічки) сіннабо-
ни просто в декові! Я звер-
ху на помадку мазнула ще 
джемом. 
 Джем можна вико-
ристати на ваш смак, не 
обов’язково смородино-
вий. Якщо берете сморо-
диновий — враховуйте 
те, наскільки він солод-
кий. Можливо, доведеть-
ся зробити солодшою по-
мадку, щоб не вийшло за-
надто кисло. Джем чи ва-
рення не має бути занадто 
рідким, і не кладіть його 
багато, щоб не витіка-
ло. Це дуже смачно, бу-
лочка не нудно солодка, 
з легкою кислинкою смо-
родини, тісто повітряне 
і м’якесеньке. З порції 
вийшло 22 булочки.
 Смачного чаювання! ■

Булочки з корицею.
Фото господині.

❙
❙ Завиванець із маком.❙

ТРАДИЦІЇ

М’ясні цепеліни 
Бабусині рецепти львів’янки Віри Трунової

■

І красиво, і смачно.
Фото Віри ТРУНОВОЇ.

❙
❙

ТАК ПРОСТО

Завивайте 
завиванці
Печемо здобу з маковою начинкою

■ВИПІЧКА

Сіннабон — більше 
ніж булочка
Секрети 
від хмельничанки 
Інни Сотніченко

■
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«Виступати за свою країну має бути честю для кожного спортсмена. 

Утім кожен приймає рішення для себе сам і несе потім за них 
відповідальність».

Євген Зукін
виконавчий директор Федерації тенісу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Завдяки кліматичним особли-
востям та вагомій державній під-
тримці зимові види спорту посі-
дають у Білорусі провідне місце. 
Володіючи прекрасною інфра-
структурою, наші північні сусіди 
вже мали можливість приймати й 
чемпіонат світу з хокею в елітно-
му дивізіоні, й етап Кубка світу з 
фристайлу. Днями ж у столиці цієї 
країни завершився ще один знако-
вий турнір — чемпіонат Європи з 
фігурного катання, котрий про-
ходив на льоду сучасної «Мінськ-
Арени». Місце континентальних 
баталій неабияк вразило нечис-
ленну делегацію українських фі-
гуристів, для яких подібного рів-
ня інфраструктура наразі зали-
шається недоступною.
 Зрештою, брак льоду — не єди-
на проблема вітчизняного фігур-
ного катання. Уже не перший рік 
доводиться говорити про відсут-
ність в Україні спортивної пари, 
готової представляти нашу краї-
ну на дорослих чемпіонатах Євро-
пи та світу. Ось і цього разу націо-
нальна Федерація фігурного ка-
тання не змогла відрядити на ЧЄ 
до Мінська дует, який спеціалі-
зується в парному катанні.
 Загалом були складнощі у тре-
нерської ради й під час визначен-
ня складу збірної України для 
поїздки на єврофорум, адже ба-
жання послати на змагання най-
сильніших фігуристів країни, 
з досвідом виступів на ОІ-2018, 
пішло врозріз iз кадровими про-
блемами.
 Приміром, фігурист-одиноч-
ник Ярослав Паніот та танцю-
вальний дует Олександра Назаро-
ва/Максим Нікітін не поїхали на 
ЧЄ через негаразди зі здоров’ям. 
Іще одна учасниця ОІ-2018 — Ган-

на Хниченкова — після Пхенчха-
на вирішила взагалі взяти паузу у 
виступах, тож склад української 
збірної, котра змагалася в Мінсь-
ку, аж ніяк не мав оптимальний 
вигляд, хоча у випадку з танцю-
вальною парою та фігуристом-
одиночником iдеться про ново-
спечених чемпіонів України. 
 На дебютному для себе ЧЄ 
юніор Іван Шмуратко, як для пер-
шого разу, показав вельми при-
стойний результат. Пробившись 
до довільної програми, учень Ма-
рини Амірханової, у підсумку, 
посів 22-ге місце. Думається, до 
свого активу зможуть занести 
виступ у Мінську й танцюристи 
з Харкова Дарина Попова та Во-
лодимир Бєліков. На попередньо-
му єврофорумі вихованці Галини 
Чурилової показали 22-й резуль-
тат, цього ж разу вони піднялися 
на 16-ту позицію, заявивши, що 
в столиці Білорусі показали свій 
найкращий прокат у сезоні.
 А от для 17-річної Анастасії 
Гужви, котра на нещодавньому 
ЧУ посіла четверте місце (й на 
континентальну першість поїха-
ла через те, що решта призерів на-
ціонального турніру не відповіда-
ли віковому цензу), мінський про-
кат завершився відвертою невда-
чею. Посісти на дебютному для 
себе чемпіонаті Європи останнє 
місце — доволі сумнівне задово-
лення.
 Щодо фаворитів ЧЄ-2019, то 
кращим серед чоловіків став іспа-
нець Хав’єр Фернандес, у жінок 
«золото» здобула росіянка Со-
фія Самодурова, кращими серед 
танцювальних пар були Габріел-
ла Пападакіс i Гійом Сізерон iз 
Франції, а серед спортивних ду-
етів перемогли їхні співвітчизни-
ки — Ванесса Джеймс iз Морга-
ном Сіпре. ■

На своєму другому ЧЄ харків’яни Дарина Попова та Володимир Бєліков посіли 16-те місце.
Фото з сайта ufsf.com.ua

❙
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ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Сезонний спалах
За відсутності на ЧЄ-2019 досвідчених вітчизняних фігуристів, 
кращим результатом «синьо-жовтих» стало 16-те місце 
танцювального дуету з Харкова

■

Григорій ХАТА

 Незадовго до старту Відкри-
тої першості Австралії капітан 
жіночої збірної України з тенісу 
Михайло Філіма оголосив склад 
команди на матчеву зустріч у 
рамках Першої групи Євро-Аф-
риканської зони Кубка Федера-
ції, котра має відбутися в Поль-
щі 6-9 лютого. Наявність в анон-
сованому складі трьох найсиль-
ніших за рейтингом тенісисток 
країни — Еліни Світоліної, Лесі 
Цуренко та Даяни Ястремської 
— автоматично зробила «синьо-
жовтих» одним із головних фа-
воритів польського етапу матчів 
Кубка Федерації, переможець 
якого спробує через плей-оф про-
битися до Світової групи. 
 Естонія, Болгарія та Швеція. 
Згідно з жеребкуванням, саме з 
цією трійкою збірних українсь-
ка команда боротиметься за пе-
ремогу в своїй «пульці», аби — 
у разі успіху — в протистоян-
ні з найсильнішою збірною з ін-
шої «пульки» (Росія, Польща, 
Данія) розіграти єдину путів-
ку до «плей-оф» Другої світової 
групи. Здавалося, що заявив-
ши на турнір, по суті, оптималь-
ний склад, збірна України мати-
ме хороші шанси для того, аби 
підвищитися у класі. Проте дня-
ми з’явилася інформація, що че-
рез організаційні неузгодженос-
ті між агентом тенісисток та Фе-
дерацією тенісу України Еліна 
Світоліна та Даяна Ястремська 
не братимуть участі в матчах у 
польській Зеленій Гурі.
 За словами виконавчого ди-
ректора Федерації тенісу Украї-
ни Євгена Зикіна, причиною від-
мови першої та третьої ракетки 

України грати за збірну стала по-
зиція їхнього агента Стефана Гу-
рова, котрий після «Аустреліен 
оупен» вирішив суттєво підви-
щити фінансові вимоги до феде-
рації. «Усі домовленості — й фі-
нансові, й організаційні — були 
узгоджені ще до нового року. 
 Проте днями Гуров назвав 
нові вимоги, що в 2,5 рази пере-
вищують попередні. Можу сказа-
ти, що для ФТУ — це непосильні 
витрати. Складається вражен-
ня, що агент тенісисток свідомо 
налаштовує їх проти ігор за збір-
ну. Хоча, на мою думку, виступа-
ти за свою країну має бути честю 
для кожного спортсмена. Утім 
кожен приймає рішення для себе 
сам і несе потім за них відпові-
дальність», — наголосив Зукін.
 Як пояснює функціонер фе-
дерації, тенісистам добре відо-
мі розміри їхньої винагороди за 
участь у матчах за збірну — і ці 
цифри базуються на поточно-
му рейтингу самих спортсменів. 
До того ж розмір винагороди ба-
зується на можливостях бюдже-
ту федерації.
 За словами виконавчого ди-
ректора ФТУ, проблеми подіб-
ного роду в організації раніше 
намагалися не розголошувати на 
широкий загал. Утім цього разу 

— після завершення матчів у 
Польщі — у федерації планують 
провести засідання президії й 
прийняти рішення стосовно цієї 
неоднозначної ситуації, котре 
планують оприлюднити на ши-
рокій прес-конференції. Зреш-
тою, у ФТУ сподіваються на змі-

ну ставлення українських тені-
систок до виступів за національ-
ну команду. Там вважають, що 
участь у матчах за збірну коман-
ди своєї Батьківщини має в пер-
шу чергу базуватися на патріо-
тизмі, самовідданості та повазі 
до спортивної честі України.

 Тим часом капітан «синьо-жов-
тих» Михайло Філіма вніс корек-
тиви до складу збірної на лютневі 
матчі Кубка Федерації, котрий 
після відмови Світоліної та Яст-
ремської вигладає так: Леся Цу-
ренко, Катерина Козлова, Марта 
Костюк, Надія Киченок. ■

ТЕНІС

Персональна відповідальність
Перша та третя ракетки українського жіночого тенісу відмовляються допомогати збірній 
України в найближчих матчах Кубка Федерації

■

Після відмови кількох провідних тенісисток грати за збірну України юна Марта Костюк матиме більше шансів 
зіграти за «синьо-жовтих» у матчі Кубка Федерації в Польщі.
Фото з сайта tennisua.org.
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КАЛЕЙДОСКОП

Дара ГАВАРРА

 Хто не знає відому голлівуд-
ську кінозірку Дженніфер Еністон, 
нiколи не скаже, що цій улюблени-
ці мільйонів кіноглядачів букваль-
но через пару тижнів виповнить-
ся... 50 років! Проте дехто може 
заперечити: вона ж зірка — до її 
послуг і масажисти, і візажисти, і 
стилісти, от вам і результат. Але не 
все так просто. Дженніфер Джо-
анна Еністон (уроджена Анаста-
сакіс — прізвище довелося змі-
нити, адже пересічний америка-
нець зламав би язик, вимовляючи 
ім’я улюбленої актриси) отримала 
у спадок від батьків не лише важ-
ковимовне прізвище, грецько-
шотландсько-італійську кров, а 
ще й орлиний ніс, зайві кілограми 
та схильність до повноти. Агент, 
який представляв її інтереси в 
Голлівуді, поставив жорстку умо-
ву актрисі-початківцю — вона по-
винна була скинути 30 фунтів (а це 
мало не 15 кг)! Лише самій Джен 

відомо, чого їй вартувала 
така умова — суворі дієти 
допомагали лише на корот-
кий час, і як тільки актри-
са їх полишала — кілогра-
ми з убивчою швидкістю 
поверталися. І тоді Еніс-
тон узялася до фізич-
них вправ, які не поли-
шає до сьогодні, адже 
правду кажуть: хочеш 
бути красивою — будь 
нею.
 Нещодавно тренер 
Джен поділився «закуліс-
сям» життя актриси. Він 
розповів, як їй удається так 
чудово виглядати і перебува-
ти в такій прекрасні формі. Рані-
ше Еністон займалася йогою, а от 
із вересня минулого року захопи-
лася боксом. «Ви не просто сиди-
те на велосипеді й крутите педалі, 
— сказала актриса. — У боксі є 
щось особливе в психологічно-
му аспекті — мозок постійно має 
працювати». У свою чергу, тренер 

Дженніфер, Лейон Азубуйке, роз-
повідаючи про заняття з актрисою 
в одному з інтерв’ю, констатував, 
що бокс збільшує частоту серце-
вих скорочень і дозволяє трима-
ти в тонусі руки, плечі, сідничні 
м’язи. А нещодавно Джен вирi-

шила втiлити в життя свою давню 
мрiю — мати дитину. Багаторiчнi 
спроби завагiтнiти не дали резуль-
тату, тож актриса, за прикладом 
багатьох своїх колег, хоче вдоче-
рити дiвчинку, яка втратила бать-
кiв. ■

ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ

Дженніфер Еністон — 
півстоліття?
Зовнішність актриси свідчить 
про інше

■
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По горизонталі:
 1. Варта, сторожа, чати у війсь-
ку. 4. Тематичний набір посуду з од-
наковим малюнком на кілька пер-
сон. 7. Сумка або пояс із футлярами 
(гніздами) для рушничних і пістолет-
них патронів. 9. Поверх у внутріш-
ньому приміщенні театру, ряд лож, 
галерей, розміщених одні над од-
ними. 10. Окис натрію, відомий як 
каустична сода. 11. Релігійна гро-
мада, що відокремилася від панів-
ної церкви, з культом лідера та 
жорсткою дисципліною. 13. Запах 
квітів. 14. Великий бойовий флот. 
15. Старий, зношений чобіт, від 
якого відрізано халяву. 17. Японсь-
ка вишня, чиє цвітіння переросло в 
національне свято. 19. Старовин-
на російська монета, вартість якої 
дорівнювала трьом копійкам. 20. 
Слово або мовний зворот, вжиті 
в переносному, образному значен-
ні. 22. Вода латиною. 23. Водяний 
годинник, у якому час вимірювався 
кількістю крапель, що перетікали з 
однієї частини в іншу. 24. Одне з ос-
новних давньогрецьких племен. 25. 
Німецький філософ і психолог, один 
із «батьків» екзистенціалізму.
По вертикалі:
 1. «Івась? Какой мілий!». Бер-
лин рушив, а Івася ... покрила». (Та-
рас Шевченко). 2. Попереджен-

ня про небезпеку на злодійсько-
му жаргоні. 3. Окуляри на палич-
ці. 4. «Апасіоната» Бетховена за 
формою. 5. Французьке місто. 6. 
«Звіт» поета перед читачами. 7. 
Дитинча жаби. 8. Застаріла назва 
скриньки чи коробки. 11. Острівна 
держава в Полінезії. 12. Карпатсь-
кий чоловічий танок. 15. Звуковий 
інтервал із восьми тонів. 16. Шмат-
ки тканини. 17. Пташка, яку в при-
казці мають у руці. 18. Найроман-
тичніший із мушкетерів. 21. Стеж-
ка в горах. 22. Застаріла назва чор-
ношкірих, поширена в Росії за часів 
Петра І.■

Кросворд №10
від 29 січня
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 Дзвінок у двері. Відкриває панi й 
бачить п’яного чоловiка:
 — Що вам треба?
 — Це ви давали оголошення про 
знайомство?
 — Так, але там написано — без 
шкідливих звичок. На що ви розрахо-
вували?
 — Ось я і прийшов сказати, щоб 
ви на мене навіть не розраховували.

* * *
 Бабуся на ніч співає колискові 
для онука. Годину співає, дві співає, 
три, чотири... Втомилася. Вирішила 
відпочити. Тут онучок відкриває очі й 
питає:
 — Можна я тепер посплю?

* * *
 Дружина — чоловiку:

 — Любий, лікар мені порадив 
подорожувати. Куди ми вирушимо?
 — До іншого лікаря.

* * *
 Приходить хакер до піаніста, а 
той йому хвалиться новим піаніно. 
Хакер оцiний і каже:
 — Клавіатура — так собі, але те, 
що shift ногами натискати треба, — це 
круто.

* * *
 У темному провулку грабіжник 
зупиняє єврея:
 — Давай гроші й не думай кри-
чати.
 — Я нічого не маю проти того, 
щоб бути пограбованим, але в мене 
немає при собі грошей. Давайте, я 
вам буду винен.

Варка ВОНСОВИЧ

 Відео, на якому іспанські чорниці вико-
нують всесвітньо відомий хіт групи «Квін» 
We Will Rock You, просто підірвав інтернет-
спільноту. Шiстнадцять мільйонів переглядів 
за тиждень — це таки круто. На відео жінки 
сидять за накритими столами (мабуть, якась 
вечірка) і відбивають ритм руками, підспіву-
ючи «солісткам», а дві монахині ведуть соло. 
«Ми покажемо вам», співали «квіни», і таки 

показали: весь світ шаленіє від цієї мелодії, а 
ще більше — від слів пісні: «Хлопче, сьогод-
ні ти ганяєш по вулиці консервну банку, роз-
мазуючи бруд по обличчю, а завтра — «роз-
качаєш» увесь світ». Те, що це зробили чорни-
ці, — вдвічі крутіше.
 Злагодженість голосів, почуття ритму по-
яснюють дуже просто: всі виконавиці цього ві-
део — учасниці хору Дочок святого Павла. Ко-
гось може здивувати вибір «репертуару», але 
не тих, хто хоч трішки знайомий iз католиць-

кими священнослужителями — організувати 
вечірку, а то й навіть дискотеку для молоді, ці-
кавий похід, поспілкуватися на актуальні теми, 
що тривожать юнаків та юнок, зовсім не диви-
на для прихильників цієї гілки християнського 
віросповідання. Зрештою, в самій пісні немає 
нічого «кримінального», це ж вам не «Мурка», 
яку не посоромився заспівати добряче п’яний 
російський священик перед своїми мирянами 
та такими ж, як він, служителями культу, на 
якомусь бенкеті. ■

МЕЛОДІЯ СЕРДЕЦЬ

«Квін» підкорив навіть монашок
Черниці заспівали рок

■

Дженніфер Еністон❙

31 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без iстотних опадiв. Мiсцями туман, на доро-
гах ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8 м/с. Температу-
ра вночi та вдень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно, без iстотних опадiв, мiсцями ту-
ман. Славське: вночi -1...-3, удень +1...+3. Яремче: вночi 
-2...-4, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +2...+4.

29 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
7 см, Стрий — 6 см, Славське — 24 см, Плай — 48 см, 
Мiжгiр’я — 30 см, Рахiв — 52 см, Долина — 9 см, Іва-
но-Франкiвськ — 15 см, Яремче — 13 см, Коломия — 
18 см, Пожежевська — 54 см.

Оранжерею ботанічного саду 
Національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
визнано однією з кращих 
при навчальних закладах України
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