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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,570 грн 

1 € = 31,626 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Продемонструвавши неймовірну 

жагу до перемоги, третя ракетка 

України виграла 

престижний турнір у Таїланді

90 років тому 

на Першому Конгресі 

(Великому зборі) було створено 

Організацію 

українських націоналістів

стор. 5» стор. 15»

Для ремонту даху 

над колекцією живопису 

потрібно 

8 мільйонів гривень 

стор. 3»

Музей «поплив» Юна гроза
авторитетів

Словом і зброєю

Стимулювати розвиток поновлюваної енергетики в Україні має «зелений пакет»: законопроекти, що їх зараз готує Верховна Рада.
Фото з сайта dronarium.com.ua.

❙
❙

стор. 8»

Сонце світить 
для всіх однаково
Торік Україна у 15 (!) разів наростила інвестиції у вiдновлювані джерела енергії — 
але все одно продовжує перебувати на рівні В’єтнаму та Марокко: 
тобто держав-початківців
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«Збройні сили України — мужні захисники, які жертовно захищають Батьківщину. 
Підносимо до Бога свої молитви за них і просимо в нього оберігати їх».

Епіфаній
митрополит Київський і всієї України, 

предстоятель ПЦУ

УКРАЇНА МОЛОДА

ЦЕРКВА

Знаки 
митрополичої 
гідності
У стінах Софії Київської 
відбулася урочиста 
інтронізація Епіфанія
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У Києві 3 лютого відбулася інтронізація 
(церемонія посадження на престол) нового 
предстоятеля православної церкви України 
— блаженнійшого Епіфанія, в день його 40-
річчя. Літургія та інтронізація проходила в 
соборі часів Київської Русі — Софії Київсь-
кій. Участь в урочистостях узяли представ-
ники духовенства: Вселенського Константи-
нопольського патріархату, помісних церков, 
священнослужителі з Української православ-
ної церкви Канади, США та з монастирів гори 
Афон, а також представники української вла-
ди, зокрема Президент України Петро Поро-
шенко з дружиною та віряни. Під час літургії 
звучали багаторазові прохання про храниму 
Богом країну, про те, щоб наші воїни не отри-
мали жодної смертельної рани, щоб був хоро-
ший урожай.
 Інтронізація проходила дещо інакше, ніж 
у Греції і Росії, але містила загальні елемен-
ти: триразове «Аксіос» (тобто «Гідний») та 
вручення знаків митрополичої гідності. Нага-
даємо, що в Україні в новітній час було три ін-
тронізації: Патріарха Філарета, митрополита 
Онуфрія, блаженнійшого Святослава Шевчу-
ка (предстоятеля УГКЦ). 
 Митрополит Еммануїл, який був одним 
із кураторів створення Єдиної помісної церк-
ви в Україні від Вселенського патріарха, ска-
зав: «Більше в цьому священному повчанні я 
не мудрую, не додаючи і не видаляючи до свя-
щенних догматів ні йоти, ні риски, але дотри-
муюся всієї православної віри в незмінності. 
Поцілований у Христі брат кир Епіфаній, ви 
інтронізуєтесь як перший предстоятель Пра-
вославної церкви в Україні, сьогодні радіють 
душі тих отців, які віддали життя за сповіду-
вання та здійснення внутрішньої адміністра-
тивної незалежності. Сьогодні єдність народу 
стає реальністю і благословенням при благо-
діянні отців святої віри і Матері-церкви».
 Далі було кілька рядків про те, що таке ста-
родавні церкви, і що нові автокефальні церк-
ви отримали автокефалію в лоні Матері-цер-
кви, яка не прагнула пригнічувати народи, а 
дозволяла вирішувати свої духовні питання у 
внутрішній самодостатності, не розглядаючи 
це як невдячність. Владика Еммануїл нагадав 
про привілеї Матері-церкви бути апеляційною 
інстанцією і про те, що саме від цієї мучениць-
кої церкви ми отримали хрещення та повтор-
не хрещення у вигляді вирішення гострої цер-
ковної проблеми. Відносини Матері та дочки 
Церкви України будуть сильним досвідом пра-
вильно обраного церковного шляху. Тим біль-
ше що і клір, і миряни здатні управляти церк-
вою. Після цих слів Еммануїл вручив предсто-
ятелю посох.
 Митрополит Львівський Димитрій Рудюк 
прочитав привітання блаженнійшому Епі-
фанію. «У Святій Софії інтронізовано безліч 
митрополитів, які несли послух вселенсько-
му престолу. Але ваша інтронізація особлива. 
Це інтронізація визнаного предстоятеля Ук-
раїнської автокефальної церкви. А мільйони 
православних українців хочуть бачити у вас 
пастиря з вірою до самопожертви, щоб ніщо 
земне вами не керувало, щоб очі і слух ваші 
як першосвятителя були відкриті до одкро-
вень Божих, щоб ви наставляли єпископів і 
український народ і були добрим пастирем, 
щоб не згасала у вас любов», — сказав влади-
ка Димитрій після чого передав предстоятелю 
пурпурову мантію, адже таку має право носи-
ти тільки він. ■
 

Продовження теми на стор. 10-11.

■

Ірина КИРПА

 Увага правозахисників прикута 
до долі 20-річного політв’язня Крем-
ля Павла Гриба. Під час судового за-
сідання в Ростові-на-Дону 1 лютого 
юнакові стало зле, йому змушені були 
викликати «швидку допомогу». Аре-
штанта найбільше турбує сильний го-
ловний біль, а також судоми та різь у 
животі. Симптоми свiдчать про погір-
шення мозкового кровообігу в Павла 
Гриба, що може спровокувати розви-
ток рідкісної форми хвороби Альцгей-
мера і навіть раптову смерть, але росій-
ські тюремники ігнорують усі скарги 
політв’язня.
 «У медичних документах СІЗО жод-
ну скаргу мого підзахисного не фіксу-
ють, хоча здоров’я Гриба стрімко по-
гіршується, — заявила адвокат Мари-
на Дубровіна. — Свій висновок щодо 
стану здоров’я бранця Кремля зробив 
український лікар Василь Притула. У 
документі зафіксовано такі важкі хво-
роби, як портальна гіпертензія, спле-

номегалія (збільшення селезінки) та 
цироз печінки. З документа медика 
чітко зрозуміло, що швидке прогресу-
вання вроджених захворювань юнака 
спровоковане саме перебуванням у не-
людських умовах російського СІЗО». 
 Ігор Гриб заявив, що його син як ін-
валід дитинства потребує невідклад-
ної операції на серці, яку можуть зро-
бити лише ескулапи клініки Берліна 
чи Москви. За словами родичів, зараз 
Павло Гриб перебуває між життям i 
смертю, проте не отримує ніякої допо-
моги. 
 Лише у 2019-му Павло Гриб зва-
жився подати скаргу на тих, хто силою 
вибивали з нього свідчення, та деталь-
но описав, яким тортурам його під-
давали при затриманні. За його сло-
вами, застосували тортури слідчі та 
представники прокуратури в Красно-

дарі: «Я збирався вже повертатися до 
України, однак мене зустріли п’ятеро 
мені раніше невідомих людей у цивiль-
ному одязі. На голову мені натягли 
капюшон, запхали до мікроавтобу-
са та вивезли у ліс. Били по ногах та 
в живіт, знімали все це на камеру, за-
брали документи та зворотний квиток. 
Потім повезли до якогось спортивного 
залу. Пам’ятаю, що там була шведська 
стінка. Мені погрожували повісити на 
неї догори ногами. До рук прив’язали 
гирі. До туалета водили, але не давали 
ні пити, ні їсти. А вже потім — до слід-
чого, який відверто попередив: «Або 
ти визнаєш усе, або залишаєшся ще 
тут».
 Нагадаємо, що 24 серпня 2017 року 
Павла Гриба викрали співробітники 
ФСБ Росії на території Білорусі, в Го-
мелі, куди 19-річного хлопця замани-
ла завербована спецслужбами Тетяна 
Єршова. Громадянина України безпід-
ставно звинуватили у підготовці тер-
акту на території однієї зі шкіл Сочі. 
Лише через два місяці правозахисни-
кам удалося встановити місцеперебу-
вання бранця: камера СІЗО міста Крас-
нодар. На той момент інвалід дитинс-
тва Іван Гриб готувався до серйозної 
операції, яку так i не зробили. 7 листо-
пада 2018-го Північно-Кавказький ок-
ружний військовий суд укотре продов-
жив термін утримання Гриба під вар-
тою на шiсть місяців. Наступне засі-
дання у справі Павла Гриба орієнтовно 
відбудеться 18 лютого, 4-5 лютого три-
вають судові дебати у справі без участі 
обвинувачуваного. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Не без конфліктів відбувається перехід 
православних громад Тернопільщини до ПЦУ. 
Здебільшого такі — в селах на півночі області, 
де через близькість Свято-Успенської Почаївсь-
кої лаври Московський патріархат історично мав 
великий вплив на населення. Ввечері 3 люто-
го почало ширитися повідомлення інформацій-
но-просвітницького відділу УПЦ МП про начеб-
то побиття поліцією настоятеля релігійної грома-
ди протоієрея Стефана Балана. За інформацією 
цього джерела, це сталося внаслідок сутички між 
прихильниками Православної церкви України та 
представниками релігійної громади УПЦ МП біля 
Свято-Преображенського храму села Гніздичне 
Збаразького району. Останні, начебто захищаю-
чи храм від захоплення односельцями, які вирі-

шили порвати з Московським патріархатом, пе-
регородили їм вхід до церкви на традиційну не-
дільну літургію. Відтак почалася штовханина. На 
розповсюдженому відео видно саме її, а не факт 
якогось побиття, а ще те, що священик упав, а 
коли піднявся, то хапався за голову й показав за-
кривавлений палець. Стефан Балабан тим часом 
маніпулятивно повідомляє про «наступ поліції» 
і «почали нас бити». 
 Правоохоронці офіційно констатують: «У 
неділю, 3 лютого, в селі Гніздичне Збаразького 
району поблизу місцевої церкви виникла супере-
чка між жителями села на релігійному підґрун-
ті, яка переросла у штовханину. Причина — не-
узгодження часу проведення богослужінь».
 Ще на початку січня під час зборів 70 відсо-
тків жителів села проголосували за перехід до 
Православної церкви України. Люди домовили-
ся про почергове проведення відправ у місце-

вому храмі. Умов договору дотримувалися два 
тижні. Проте 3 лютого через неузгодження часу 
проведення богослужінь між ними виникло не-
порозуміння. Знаючи про напружену ситуацію, 
охорону громадського порядку на місці події за-
безпечували 25 співробітників Збаразького від-
ділення поліції. Ніяких спецпідрозділів поліції до 
несення служби у селі Гніздичне не залучали.
 Сили поліція не застосовувала. Окремі при-
хильники церкви Московського патріархату, за 
підтримки привезених немісцевих прихильників, 
почали шарпанину з представниками правоохо-
ронних органів, намагаючись увійти до культової 
споруди. Після сутички одна людина звернулася 
до медиків зi скаргами на болі в голові, i лікарі 
«швидкої» надали їй меддопомогу.
 Відомості за даною подією було внесено 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за статтею 296 ККУ — хуліганство. Проте після 
встановлення тяжкості тілесних ушкоджень од-
ного з учасників інциденту, на підставі інформа-
ції, наданої поліції медиками, слідчі перекваліфі-
кували подію за статтею 125 ККУ (умисне легке 
тілесне ушкодження)».
 Тернопільські правоохоронці вкотре заклика-
ють громадян «не порушувати громадський по-
рядок, поважати віросповідання прихожан інших 
конфесій, діяти чітко в рамках законодавства та 
домовленостей на рівні громад і не маніпулюва-
ти функцією поліції». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війсь-
ка 3 лютого дев’ять разів пору-
шили режим припинення вогню, в 
тому числі двiчi — із застосуван-
ням забороненого Мінськими до-
мовленостями озброєння. Жоден 
військовослужбовець Об’єднаних 
сил не постраждав. Підрозділи, 
якi обороняють українські пози-
ції, відповіли застосуванням чер-
гових вогневих засобів.
 За даними розвідки, 3 лютого 

трьох окупантів знищено. На жаль, 
1 лютого на Донбасі загинув 42-
річний боєць 10-ї окремої гірсько-
штурмової бригади Юрій Локатир 
із села Сваричів, що на Івано-
Франківщині. На фронті Юрій був 
із 2015 року.
 Станом на ранок 4 лютого 
ворог вогонь не відкривав. Ук-
раїнські захисники продовжують 
контролювати противника на лінії 
зіткнення, дотримуючись при ць-
ому умов припинення вогню.
 Днями повернувся на передо-

ву в зоні Операції об’єднаних сил 
окремий загін спеціального при-
значення «Азов». «Бійці нашо-
го підрозділу повернулися на пе-
редові рубежі війни за незалеж-
ність України й разом з побрати-
мами зі Збройних сил виконують 
бойові розпорядження в зоні ООС 
згідно з наказами вищого коман-
дування. Цей випадок є унікаль-
ним, адже вперше за останні роки 
підрозділ Національної гвардії 
став на захист України на «нулі», 
і ми пишаємося, що цим підрозді-
лом є «Азов», — iдеться в пові-
домленні прес-служби «Азову».
 У прес-службі зазначили, що 
«останній рік був непростим для 
нашого спецпідрозділу. Під час 
боїв на Маріупольському напрям-
ку ми втратили трьох бійців, і ці 
втрати скріпили дух азовців i по-
силили наснагу до подальшої бо-
ротьби за Батьківщину. Щодня всі 
ці роки війни ми робили все від 

нас залежне для звільнення Ук-
раїни від російського загарбни-
ка. Сьогодні наші бійці своїм за-
взяттям довели, що боєздатність 
«Азову» перебуває на найвищо-
му рівні, ми гідні того, аби сповна 
продемонструвати її ворогу». Бій-
ці «Азову» взялися за виконання 
поставлених завдань спільно з 30-
ю окремою механізованою брига-
дою імені князя Костянтина Ост-
розького. «Із вдячністю звертає-
мося до кожного українця, який 
вірив в «Азов», підтримував нас 
понад чотири роки та підтримує 
сьогодні. Завдяки вам ми не зупи-
нилися влітку 2015 року, коли наш 
підрозділ тимчасово був виведе-
ний із передової, і сумлінно готу-
валися до початку нової сторінки 
в нашій історії. Упевнені, що попе-
реду на всіх нас чекає перемога, 
і бійці «Азову» зроблять усе для 
її наближення!» — підсумували в 
прес-службі. ■

МАНІПУЛЯЦІЇ

Закривавлений палець
Поліція заперечує побиття священика УПЦ МП 
у селі Гніздичне

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Між життям i смертю 
У російському СІЗО може 
померти 20-річний 
Павло Гриб

■

Павло Гриб.❙

НА ФРОНТІ

Знову на передовій
Загін спецпризначення «Азов» 
демонструватиме боєздатнiсть

■
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Посли Польщі та Великої Британії 
в Україні Ян Пєкло і Джудіт Гоф пре-
зентували у Києві історичну стрічку 
«Дивізіон надії». «Це історія про муж-
ніх польських пілотів у лавах повітря-
них сил Великої Британії і створення 
Ескадрильї 303, елітного винищуваль-
ного підрозділу. Цей загін став одним з 
найкращих і найефективніших бойо-
вих підрозділів свого часу», — конста-
тував на допрем’єрному показі у куль-
турному центрі «Київ» Ян Пєкло.
 Посол Великої Британії Джудіт 
Гоф додала, що фільм у першу чергу 
дає розуміння того, що спільними дія-
ми можна подолати ворога, уточнив-
ши, що у роки Другої світової у Вели-
кій Британії кожен 12-й пілот був по-
ляком. «Це історія про партнерство і 
дружбу, завдяки яким здобуваються 
перемоги на війнах і будується май-
бутнє», — підкреслила вона.
 Польсько-британський «Дивізіон 
надії» — це історія про створення Ес-

кадрильї 303, що була одним із найкра-
щих і найефективніших винищуваль-
них підрозділів під час війни з фашиз-
мом. Хоча спочатку британські вій-
ськові скептично ставилися до вмінь 
польських пілотів. Фільм знято на ос-
нові реальних подій. Дивізіон 303 у 
складі ВПС Британії під час Другої сві-
тової завдав 126 точних ударів — ре-
корд серед винищувальних ескадронів, 
які брали участь у боях. 
 Діяльність героїчного підрозділу 
описує книга Аркадія Фідлера, яка 
була видана у Польщі в 1942 році. З 
того часу здійснено 30 національних 
видань оповіді, а також численні її 
переклади, зокрема англійською, 
французькою, португальською, гол-
ландською і німецькою мовами. Ре-
жисери кінострічки «Дивізіон надії» 
Деніс Деліч та Вєслав Саневський за 
основу сюжету взяли саме книгу Ар-
кадія Фідлера. 
 Серед дійових осіб, зокрема, пілот 
Ян «Дональд» Зумбах й інструктор пі-
лотажу Вітольд Урбановіч. І якого б по-

ходження не було у польських героїв 
прізвище, — кожен відчуває свою при-
належність до Польщі.
 Польська прем’єра фільму відбу-
лася минулоріч 31 серпня, за день до 
79-ї річниці початку Другої Світової 
війни. Прокат у 26 українських міс-
тах «Дивізіону надії» — із 31 січня по 
13 лютого. В Україні фільм показу-
ють завдяки Польському інституту в 
Києві. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині 23 об’єднані те-
риторіальні громади підписали уго-
ду про спільну реалізацію проекту 
з облаштування систем відеоспос-
тереження на своїх територіях. «Це 
унікальний проект, аналогів якому 
досі не було. Він допоможе створи-
ти комфортніші та безпечнішi умо-
ви проживання для десятків тисяч 
мешканців 23 громад, і ми раді сто-
яти на чолі цієї ініціативи», — роз-
повідає Сергій Слинько, директор 
Черкаського центру розвитку місце-
вого самоврядування.
 За його словами, проект, спіль-
ний для всіх громад, подано до Де-

ржавного фонду регіонального роз-
витку, і черкащани сподіваються на 
підтримку цього наймасштабнішого 
для ОТГ Шевченкового краю проек-
ту. 
 «Питання комфортного і без-
печного проживання — клю-

чове завдання, яке має виконува-
ти влада на місцях. Зокрема, змен-
шення дорожньо-транспортних 
пригод, крадіжок, убивств тощо», 
— додає Григорій Перерва, рад-
ник iз регіонального розвитку Чер-
каського центру розвитку місцево-

го самоврядування. Він перекона-
ний, що одним із дієвих заходів з 
упере дження таких ситуацій є вста-
новлення відеокамер для спостере-
ження за місцями масового перебу-
вання людей. 
  Як підсумовує медіа-експерт 
Оксана Савицька, реалізація про-
екту дозволить вирішити низку за-
вдань iз формування безпечного 
середовища в громадах i посилен-
ня їхніх центрів безпеки, зокрема, 
зменшити загальну кількість кримі-
ногенних ситуацій, сприяти опера-
тивному розслідуванню надзви-
чайних пригод i злочинів, посили-
ти матеріально-технічну базу цен-
трів безпеки. ■

НЕБЕЗПЕКА

Музей «поплив»
Для ремонту даху над колекцією 
живопису потрібно 8 мільйонів 
гривень 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У Харківського художнього музею почали-
ся проблеми — через дах, який має ненадійну 
конструкцію та ще й не ремонтувався близько 
п’ятдесяти років. Десять полотен музейники вже 
відправили до сховища, а за рештою ведуть ціло-
добовий нагляд. Особливу увагу прикуто до род-
зинки колекції — картини Іллі Рєпіна «Запорозь-
кі козаки пишуть листа турецькому султану». І 
хоча вода по стінах збігає у протилежному кінці 
зали, полотно раз на два дні регулярно фотогра-
фують для ретельного обстеження. Поки що, за 
словами реставраторів, шедевру волога не загро-
жує. 
 «Ця галерея була добудована після війни з дуже 
сильним нахилом у порівнянні з основною будів-
лею, тому на даху накопичується сніг, — каже ди-
ректор мистецького закладу Валентина Мизгіна. 
— Коли взимку починаються перепади темпера-
тури, нагорі наростає шар льоду. Розтаючи, вода 
тече спочатку на вікна, а потім потрапляє до зали. 
Ми багато років самотужки боролися з цією про-
блемою, але цього разу зима нас перемогла». 
 Про небезпеку, яка нависла над унікальною 
художньою колекцією міста, чиновники вже зна-
ють. Більше того, фахівці компанії «Спецпроект-
монтаж» розробили проект реставрації музейно-
го даху й узгодили його з Департаментом містобу-
дування та архітектури ХОДА. Вартість робіт — 8 
мільйонів гривень.
 Перша частина грошей може надійти сюди вже 
навеснi. Принаймні це питання розглядатимуть 
на наступній сесії обласної ради. Як повідомив на-
чальник обласного управління культури і туриз-
му Олег Яцина, ремонтні роботи могли б розпо-
чатися й раніше, але оскільки будівля закладу — 
пам’ятка архітектури, довелося узгоджувати чи-
малу кількість документів. Узагалі заплановано 
реконструювати 2700 квадратних метрів даху. Ро-
боту організують так, аби музей не зачиняв двері 
для своїх відвідувачів. ■

Дорогий побратиме 
Михайле! 
 Від імені Спілки офі-
церів України і Коорди-
наційної ради громадського руху «Українці — 
етнічна нація» сердечно вітаю з високою нагоро-
дою Української Православної церкви — медал-
лю «За жертовність і любов до України», якої ти 
удостоєний указом Патріарха Київського і всієї 
України-Русi Філарета «За заслуги з відроджен-
ня духовності в Україні та утвердження Поміс-
ної Української Православної церкви». 
 Твій внесок як редактора і внесок колективу 
редакції газети «Україна молода» в утвердження 
української державності, відродження ідентич-
ності української нації, її духовності та історїї, в 
патріотичне виховання молодого покоління ук-
раїнців, ваша інформаційна підтримка українсь-
ких воїнів на Східному фронті проти російського 
агресора та боротьба з корупцією у вищих ешело-
нах влади впродовж усіх років незалежності Ук-
раїни, без перебільшення, — неоціненні!
 Журналістський колектив «України моло-
дої» у свою професійну діяльність iз перших 
днів заснування газети заклав принцип «Бог не 
в силі, Бог у правді», «Україна понад усе!». Ваше 
правдиве слово у багатьох випадках було сильні-
шим за автомат Калашнікова. 
 Бажаю тобі та редакції газети подальших ус-
піхів на інформаційному фронті в боротьбі за 
Правду, Добро, Справедливість в ім’я збережен-
ня незалежності України, її світоглядного Євро-
пейського вибору та процвітання Українського 
народу! 
 Незламної вам віри в нашу спільну Українсь-
ку перемогу над російським агресором у нашій 
священній війні проти путінського фашизму і 
російського імперіалізму!
З глибокою повагою Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 

Герой України, генерал-лейтенант СБУ

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська обл.

 У межах обласної про-
грами на Черкащині 21 
АТОтовцю вручили доку-
менти на пільгове креди-
тування житла. Як роз-
повіли «УМ» у Черкась-
кій облдержадміністрації, 
це відбулося під час роз-
ширеного засідання Цен-
тру допомоги учасникам 
АТО, в якому також узя-
ли участь представники 
Дер жмолодьжитла, керів-
ники структурних підроз-
ділів облдержадміністра-
ції, громадські організації 
учасників АТО.
 «Черкаська обласна 
програма забезпечення 
учасників АТО та членів їх-
ніх сімей житлом на період 
до 2020 року була ухвале-
на ще в 2015-му та реалі-
зується спільно з Черкась-
ким регіональним управ-
лінням Держмолодьжит-
ла. Минулоріч на одному із 
засідань сесії обласної ради 
внесли зміни до програми, 
тож серед претендентів на 
забезпечення житлом від-
тепер є й бійці-доброволь-
ці», — наголошують у Чер-
каській ОДА.

 За словами керівника 
Центру допомоги учасни-
кам АТО Євгенія Одново-
ла, свого часу обласна рада 
затвердила таку програму, 
аби вирішити проблему за-
безпечення житлом учас-
ників АТО шляхом вигід-
ного для них та їхніх сімей 
пільгового житлового кре-
дитування. «Програмою 
передбачено співфінансу-
вання з місцевого та облас-
ного бюджетів — 90% та 
10%, відповідно. Щороку 
бажаючих оформити та-
кий кредит стає все біль-

ше. І це свiдчить про її ус-
пішність. Цьогоріч на при-
дбання житла військовим 
уже передбачено понад 15 
млн. грн., зокрема з міс-
цевих та обласного бюд-
жетів», — пояснює Євгеній 
Одновол. 
 Як зауважує керівник 
регіонального управління 
Держмолодьжитла Олек-
сандр Паливода, подібних 
до обласної програми в ме-
жах області також діє ще 
20 районних і 7 програм у 
містах. Більше того, такі 
програми розробляють сьо-

годні навіть в об’єднаних 
територіальних громадах, 
зокрема у Степанецькій та 
Білозірській. І все заради 
того, аби якомога більше 
захисників України отри-
мали своє житло.
 У Черкаській ОДА ка-
жуть, що за роки дії облас-
ної програми забезпечення 
учасників АТО та членів їх-
ніх сімей житлом свої квар-
тири вже одержав 41 захис-
ник: у Черкасах, а також в 
Умані, Смілі, Каневі, Зве-
нигородці, Шполі та Кор-
сунь-Шевченківському.
 «Уже на початок цьо-
го року тільки в Черкасах 
зареєстрували 382 бажаю-
чих узяти кредити, з яких 
146 уже підготували пов-
ний пакет документів», — 
констатує Олександр Па-
ливода. У районах області 
про пільгове кредитування 
заявили 104 ветерани АТО, 
з них близько півсотні — з 
повноцінно оформленими 
документами.
 Родини, які вже отри-
мали житло в кредит, задо-
волені, адже в середньому 
щомісячна сплата за умо-
вами кредиту становить 
1-2 тис. грн., а це значно 
дешевше та вигідніше, ніж 
винаймати житло.
 До речі, під час засідан-
ня Центру допомоги учас-
никам АТО вiсiм черка-
щан, серед яких і пересе-
ленці, одержали докумен-
ти на кредитування житла 
в межах державної програ-
ми «Доступне житло». ■

ПРИВІТАННЯ
Редактору газети 
«Україна молода» 
Михайлу Дорошенку

■

ІННОВАЦІЇ

Всевидяче око
Унікальний безпековий проект 
охопить 23 громади

■

«Дивізіон надії». Кадри з фільму.
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙

ПРОКАТ

Польські аси наблизили перемогу
Друга світова війна в історичному «Дивізіоні надії»

■

ДОБРОБУТ

Хата не тільки для тата
21 ветерану АТО вручили документи на пільгове кредитування

■

Черкаським ветеранам АТО вручають документи на пільгове
 кредитування.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА. 

❙
❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Хто не встиг... той не стане 
Президентом. Принаймні у 2019 
році. У загальному підсумку із 
31 грудня до 3 лютого до Центр-
виборчкому подали документи 89 
кандидатів. Офіційно комісія за-
реєструвала вже 28 осіб, 22 від-
мовила, відповідно, ще 39 осіб 
чекають на остаточну відповідь 
від реєстраторів. В останні дні 
до ЦВК принесли документи 17 
осіб — серед них чинний Прези-
дент України Петро Порошенко, 
двоє журналістів — Дмитро Гнап 
та Юлія Литвиненко, кандидат 
від партії «Патріот» Андрій Но-
вак, кандидат від партії «Воїни 
АТО» Сергій Кривонос, лідер пар-
тії «Стабільність» та голова Феде-
рації футболу Маріуполя Василь 
Журавльов та народний депутат 
Надія Савченко, за яку докумен-
ти до ЦВК принесла сестра Віра. 
 89 заяв — це рекорд за всю 
історію незалежності Украї-
ни. Максимальна кількість кан-
дидатів була востаннє 15 років 
тому — у 2004 році. Тоді ЦВК за-
реєструвала  26 претендентів на 
пост глави держави, уже у 2010 
році амбіції політиків зменши-
лись і на пост глави держави ба-
лотувалось 18 осіб. У 2014 після 
революційних подій громадяни 
у списках побачили на три пріз-
вища більше — 21 кандидат бало-
тувався на пост Президента. За-
раз вже офіційних 28, і це далеко 
не кінець, адже протягом тижня 
ЦВК називатиме імена тих, кого 
зможе зареєструвати до 8 люто-
го.
 Політолог Володимир Фесенко 
аж ніяк не дивується такій кіль-
кості кандидатів і запевняє, що 
ще на початку кампанії було зро-
зуміло, що ці вибори стануть ре-
кордними: «Є змагання соціаль-
но-економічного незадоволення, 
прагматичного підходу патріо-
тичного захисту та є третій підхід 
— це пошук нових, не політиків. 
Тому ми і маємо таку кількість 
кандидатів, які на популізмі та 
обіцянках намагаються вирва-
тися вперед», — прокоментував 
політолог.
 Хто ж уже точно має попроща-
тися із мрією — стати Президен-
том України, — так це комуніст 
Петро Симоненко. ЦВК відмови-
лася його реєструвати кандида-

том у президенти від Комуністич-
ної партії. П’ята з п’яти можли-
вих спроб у Симоненка закінчи-
лася поразкою. Проте у Комітеті 
виборців України запевнили, що 
Симоненко таки мав шанс потра-
пити до списку офіційно зареєс-
трованих кандидатів, якби за-
реєструвався як самовисуванець: 
«Очевидно, що це був свідомий 
вибір Петра Симоненка — пода-
вати документи від КПУ, — і він 
знав, що його не зареєструють, бо 
КПУ в Україні заборонена. Якби 
ж він подав документи до ЦВК 
як самовисуванець, то проблем 
із реєстрацією не виникло б», — 
заявив у коментарі «УМ» голо-
ва КВУ Олексій Кошель.  У свою 
чергу, комуністи уже встигли за-
явити, що їх права порушено: 
«Цілі, які переслідує правляча 
хунта, не даючи можливості Ком-
партії висунути свого кандидата 
на президентські ви бори, очевид-
ні. Ми, комуністи, не відмовили-
ся від назви нашої партії, не від-
мовилися від символів, не зради-
ли нашу ідеологію», — зазначили 
у прес-службі КПУ. 
 Приєднатися до лав незареєс-
трованих може і народний де-
путат Надія Савченко, яка за-
раз перебуває у Лук’янівському 
СІЗО. Документи до ЦВК замість 
неї подала її сестра Віра. А не за-
реєструвати Савченко можуть 
через відсутність грошової заста-
ви у розмірі 2,5 млн. грн. За по-
передньою інформацією, сестра 
Віра не внесла грошову заставу 
під час подачі документів. Хто ж 
протягом місяця ретельно збирав 
кошти на подачу документів — це 
журналіст Дмитро Гнап. Завдяки 
соціальним мережам він таки на-
збирав суму в 2,5 мільйона гри-
вень і в останній день подачі до-
кументів завітав до ЦВК. 
 До виборів залишається 2 мі-
сяці. І здавалося б: чим ближче 
дата голосування, тим чіткіші 
мають бути результати. Про-
те останні соціологічні рейтин-
ги, у яких актор Володимир Зе-
ленський вийшов на перше міс-
це, свідчать, що традиційні мето-
ди боротьби за симпатію виборця 
— не такі ефективні, як мето-
ди шоу-бізнесу. Але не у випад-
ку української політики — адже 
перемогу здобуває той, у кого в 
кишені знайдеться козир. І вже 
жодні цифри тут не врятують. ■

 Ми, народні депутати, на-
уковці, представники твор-
чих Спілок та громадських 
об’єднань, на долю котрих ви-
пала щаслива, але й важка місія 
відновлювати Українську де-
ржаву, звертаємося до співвіт-
чизників у доленосний для Ук-
раїни час.
 У цьому році ми, українці, 
складатимемо найвідповідаль-
ніший іспит на національну 
зрілість. Це президентські виб-
ори. У кремлівського ординця 
Путіна на це свої сподівання. 
Його надихає перемога у 2010 
р., коли наша безвідповідаль-
ність, популізм і демагогія псев-
допатріотів подарували Москві 
Януковича.
 Мало хто згадує тодішнє 
звернення до українців Дмитра 
Медведєва. Він закликав: якщо 
хочемо «відновити дружбу на-
ших народів, яку зруйнував на-
ціоналіст, фашист В. Ющенко, 
голосуймо за будь-кого, тільки 
не за нього». Нас тоді не насто-
рожила ненависть московських 
верховодів до українського Пре-
зидента. Свідома нація мала би 
зробити всупереч бажанню 
Кремля. Але.... злегковажили.
 Красномовним є ще один 
факт: коли у другий тур проби-
лися Янукович і Тимошенко, 
жодного натяку з Москви щодо 
підтримки Януковича не про-
лунало. У Кремлі піднімали ке-
лихи за перемогу. Їх влаштову-
вали обидва кандидати.
 Ця легковажність коштує 
Україні дуже дорого: розстрі-
ляна Небесна сотня, неоголо-
шена війна Московії проти Ук-
раїни, анексія Криму, окупація 
частини Донбасу, тисячі смер-
тей на фронті.
 Нинішній московський сце-
нарій точнісінько такий же. 
Путін ненавидить Порошенка 
ще більше, ніж Ющенка. Адже 
зусиллями сьогоднішнього Пре-
зидента України гасло «Геть від 
Москви» стає реальністю. Що-
день Україна все ближче і бли-
жче до Європи. Факти зримі 
і незаперечні: асоціація з ЄС, 
безвіз, наближеність до НАТО, 
світова антипутінська коаліція 
на підтримку України, відрод-
жені Збройні сили й забезпе-
чення найсучаснішими видами 
зброї. Та найболючіший удар по 
Московії — Томос УПЦ. Моск-

ва шаленіє від люті і ненависті. 
І чекає зміни керівництва на-
шої держави. 
 Для реалізації плану Моск-
ви на президентські вибори ви-
рушило кілька десятків пре-
тендентів. Серед них відверта 
і прихована московська аген-
тура, «патріоти», які впро-
довж п’яти років війни Мос-
ковії проти України не сказа-
ли на адресу Кремля і його гос-
подаря жодного гострого слова, 
зникали з сесійної зали, коли 
голосувалися антимосковсь-
кі закони. Буде великий загін 
сірих статистів, які звідкись 
дістануть 2,5 млн. грн., необ-
хідних для реєстрації, але не 
мають жодного шансу на при-
стойний результат. Ця масовка 
виконуватиме роль технічних 
кандидатів для розпорошення 
голосів виборців. Будуть і до-
стойні кандидати, але їхній ус-
піх на цьогорічних виборах ма-
лоймовірний. Голосування за 
них — це підтримка сценарію 
Путіна.
 Виходячи зі свого життєвого 
та політичного досвіду, з усією 
відповідальністю стверджуємо: 
фактично єдиним кандидатом, 
який здатний протистояти за-
грозі втрати України, є чинний 
Президент Петро Порошенко.
 Не станемо заперечувати: 
багато наших співгромадян мо-
жуть мати до нього чимало кри-
тичних зауважень стосовно тем-
пів боротьби з корупцією, по-
дальшої реформи судової сис-
теми, ліквідації вульгарного 
олігархату. Здається, найдош-
кульніший докір можна висло-
вити щодо окремих персонажів, 
які з корисливих міркувань 
«присмокталися» до держав-
них структур і викликають не-
гативне ставлення у суспільс-
тві. Але... З цим треба і можна 
боротися. Якщо збережемо Де-
ржаву.
 Шановні співвітчизники! 
Взиваємо до вас не з якоїсь 
кон’юнктури чи вигоди для 
себе. Ми пам’ятаємо, які жертви 
були принесені за нашу Свободу 
і Державу. Тому злегковажити 
у виборі глави Держави, Вер-
ховного Головнокомандувача її 
Збройних сил, голови Ради на-
ціональної безпеки і оборони не 
маємо права. Подумаймо, хто ці 
життєдайні для Держави (особ-

ливо в умовах війни) функції 
може виконувати краще і ефек-
тивніше, аніж Порошенко?
 Особливе прохання і надія на 
людей віруючих. Глави двох на-
ціональних Українських Цер-
ков — УПЦ й УГКЦ — публічно 
заявляють, що без посередниц-
тва, наполегливості нинішньо-
го Президента України такого 
Божого дива, як Томос, ми ще 
не скоро побачили б. Але ж бо 
процес об’єднання усіх христи-
янських Церков в Україні тіль-
ки почався. Хто може бути най-
кращим посередником у цьому 
історичному процесі, яким по-
чинається нова епоха в духов-
ній сутності України. 
 Не хочеться вірити, що 
хтось із патріотичної частини 
української спільноти свідомо 
чи підсвідомо посприяє Путіну. 
Від нашої мудрості і рішучості 
саме у цей час залежить оста-
точний розрив з Москвою, впо-
рядкування нашого Українсь-
кого дому. 
 Думаймо про Україну! ■

Ігор Калинець, лауреат де-
ржавної премії ім. Т. Шевчен-
ка, політв’язень, поет; На-
талія Осьмак, донька Пре-
зидента УГВР Кирила Ось-
мака, дослідниця життя 
та діяльності батька; Ми-
хайло Косів, народний депу-
тат I-IV, VI скликань, ди-
сидент; Орест Климпуш, 
народний депутат II та IV 
скликань, перший міністр 
транспорту Незалежної Ук-
раїни, дипломат; Дмитро 
Павличко, Герой України, 
лауреат державної премії ім. 
Т. Шевченка, народний де-
путат I-III скликань; Пав-
ло Мовчан, народний депу-
тат I-IV, VI скликань, лау-
реат Державної премії ім. 
Т. Г. Шевченка, голова ВУТ 
«Просвіта» ім. Т. Г. Шев-
ченка; Юрiй Щербак, пись-
менник, дипломат; Лiлiя 
Григорович, народний депу-
тат II-VI скликань; Мико-
ла Кульчинський, народний 
депутат III-VI скликань, 
політв’язень, голова ВУТ 
«Просвіта» м. Полтава; 
Ярослав Кендзьор, народний 
депутат I-VI скликань, жур-
наліст, учасник дисидентсь-
кого руху; Степан Давиму-
ка, народний депутат IV-VI 
скликань, професор; Володи-
мир Карпук, народний депу-
тат V-VI скликань; Микола 
Горинь, громадський діяч; 
Орислава Хомик, голова ВГО 
Союзу України; Степан Вов-
канич, професор, член Пап-
ської академії суспільних 
наук; Олександр Палій, істо-
рик; Святослав Максимчук, 
народний артист України, 
всього 53 пiдписи.

Оголосіть повний 
список, будь ласка
У ЦВК завершили прийом документів на 
посаду Президента, загальна кількість 
бажаючих — 89 претендентів

8 лютого у ЦВК оголосять остаточний список кандидатів у президенти.
Фото з сайта newsone.ua.
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КАНДИДАТСЬКИЙ РЕКОРД■ НЕ ЗЛЕГКОВАЖИТИ!

Нехай собi лютують...
Збережемо Україну всупереч бажанню 
Кремля, якщо у березні зробимо 
усвідомлений вибір

■

До парламенту можуть 
потрапити шість партій 
 Згідно з даними останніх со-
ціологічних опитувань, значні шан-
си на потрапляння до Верховної 
Ради на майбутніх виборах мають 
шість політичних сил. Так, за дани-
ми соціологів, лідером рейтингу за-
лишається «Батьківщина», яку го-
тові підтримати 21,2% опитаних, які 
вже визначилися з ви бором і мають 
намір голосувати. Підтримка партії 
«Слуга народу» становить 19,0%, 
БПП «Солідарність» — 13,0%, Опо-
зиційної платформи «За життя» — 
10,5%, Громадянської позиції — 
8,6%, Радикальної партії — 6,5%. 
Також певні шанси на подолання 
виборчого бар’єру мають «Самопо-
міч» (3,8%) та партія «Наші» Єв-
гена Мураєва (3,3%). Рейтинг ін-

ших політичних сил — нижче 3%, 
зазначають соціологи. Опитування 
проводили 19-30 січня 2019 року 
силами Центру «Соціальний моні-
торинг», «Українського інституту 
соціальних досліджень ім. О. Яре-
менка», компанії «Інфо Сапієнс» 
i Соціологічної групи «Рейтинг». 
Соціологи опитали 10 тис. респон-
дентів у всіх областях України (без 
Криму та окупованих територій До-
нецької та Луганської областей). 
Статистична похибка вибірки: не 
більше 1%. 

Вертолітний майданчик 
хочуть повернути Януковичу
 Скандальний вертолітний май-
данчик, що належить ТОВ «Амаде-
ус Ко» і розташований на Парковій 
дорозі, 16-А, намагаються поверну-

ти Віктору Януковичу. Про це заявив 
перший заступник голови КМДА Ми-
кола Поворозник. За його словами, 
24 січня Господарський суд Києва за 
позовом «Амадеус Ко» виніс рішен-
ня, яким заборонив Нацагентству з 
розшуку та менеджменту активів, 
одержаних від корупційних та інших 
злочинів та КП «Центр організації 
дорожнього руху», вчиняти будь-
які дії щодо управління майном на 
Парковій дорозі, 16-А. «Майно — 
це вертолітний майданчик, побудо-
ваний оточенням Віктора Януковича 
через схему відмивання «брудних» 
коштів, — пояснив Поворозник і 
додав: — Ми очікуємо, що введе-
ний в оману суд виправить прикру 
помилку та поверне КВЦ «Парко-
вий» в управління місту». 

НОВИНИ ПЛЮС■



5УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 5 ЛЮТОГО 2019ПОЛІТИКА
Богдан ЧЕРВАК, голова ОУН

 В історії українського націо-
нально-визвольного руху діяль-
ність ОУН посідає особливе міс-
це. Це один з найорганізовані-
ших і наймасовіших етапів бо-
ротьби українського народу за 
власну державність.
 Відновлення історичної спра-
ведливості вимагає об’єктивного 
висвітлення боротьби українсь-
кого народу, з якою пов’язана 
діяльність ОУН. Врешті історія 
ОУН — це цілий етап самостій-
ницьких домагань українсько-
го народу, який мав величезний 
вплив на процес усамостійнення 
України на початку дев’яностих 
років.

Присяга на вірність
 Конгрес українських на-
ціоналістів, на якому створена 
ОУН, розпочав роботу у Відні 
28 січня 1928 року і тривав до 3 
лютого. У ньому взяло участь 28 
делегатів і двоє гостей. Наради 
пройшли організовано, що дало 
можливість обговорити широ-
кий комплекс питань із перед-
бачених проблем. 
 На конгресі постала Органі-
зація українських націоналістів. 
Обрали керівний орган — Про-
від українських націоналістів, 
який очолив Євген Коновалець 
і до складу якого увійшли Ми-
кола Сціборський, Дмитро Ан-
дрієвській, Володимир Марти-
нець, Юліан Вассиян, Микола 
Капустянський, Петро Кожев-
ників, Любомир Костарів. Було 
схвалено Устрій ОУН, який, ок-
рім організаційної структури, 
визначив ставлення ОУН до го-
ловних політичних, соціальних, 
економічних та культурних про-
блем життя України.
 Дуже швидко широкий загал 
— як на еміграції, так і в Україні 
— відчув дію ОУН. Організація 
розгорнула діяльність у трьох на-
прямах: революційно-підпільно-
му на окупованих землях; ідео-
логічно-виховному та політич-
но-репрезентаційному, тобто 
пропаганди української справи 
на зовнішньополітичній арені.
 На українських землях ОУН 
діяла нелегально через законс-
піровану систему організаційних 
клітин. Добір до організації був 
дуже суворим. Перед прийнят-
тям до лав ОУН людей ретельно 
перевіряли щодо їхньої ідейності 
та готовності вести небезпечну 
підпільну роботу. Кожен член 
ОУН складав присягу на вір-
ність українській нації, Органі-
зації українських націоналістів 
та Проводові ОУН. Кожен член 
ОУН мав бути готовий віддати 
життя за ідеал самостійної і со-
борної України. Побудована на 
засадах глибокої ідейності та су-
ворої дисципліни, ОУН змогла не 
тільки встояти перед жорстоким 
терором окупаційної влади, а й 
вести ефективну роботу.
 На кінець першої половини 
30-х років  здійснили кілька бо-
йових акцій, які виразно замані-
фестували готовність ОУН до 
непримиренної боротьби. Так, 
було ліквідовано міністра внут-
рішніх справ Польщі Пєрацько-
го, особисто відповідального за 
так звану пацифікацію, що при-
звела до масових арештів і зну-
щань над українцями. Викона-
но низку експропріаційних ак-
цій, коли з державних польських 
установ вилучали гроші для про-
ведення революційної боротьби. 
ОУН ініціювала широкі саботаж-
ні акції, які підривали польську 
економіку. Відбувалися постійні 
зброй ні сутички з поліцією.
 Авторитет ОУН серед наро-
ду зростав, але паралельно поси-
лювалися репресії окупаційної 
влади. Тільки за підозру прина-

лежності до ОУН українця мог-
ли ув’язнити до п’яти років. З ме-
тою придушення національно-
визвольного руху було відкрито 
концтабір «Береза Картузька», 
куди кидали українських пат-
ріотів.
 На кінець тридцятих років 
мережа ОУН поширилася з Га-
личини і Волині на Буковину й 
Закарпаття. Є підстави вважа-
ти, що окремі члени ОУН прони-
кали в підрадянську Україну.
 Широкого розмаху набула 
ідейно-виховна робота. ОУН ви-
давала велику кількість легаль-
них і нелегальних видань, які по-
ширювалися в усьому світі. В ук-
раїнських поселеннях Європи та 
Америки створювалися громад-
ські організації, які, окрім мо-
ральної підтримки ОУН, про-
водили велику пропагандистсь-
ку роботу, а також організову-
вали збір коштів. У 30-х роках 
такі організації було створено у 
Франції, Німеччині, США, Ка-
наді, Бразилії, Аргентині, Па-
рагваї та на Далекому Сході.
 ОУН проводила активну зов-
нішньополітичну діяльність. У 
Європі засновувалися прес-бюро 
ОУН, які подавали об’єктивну 
інформацію про стан справ в Ук-
раїні до іноземних газет та полі-
тичних інституцій Заходу. Такі 
бюра існували у Лондоні, Женеві 
і Римі. Були навіть налагоджені 
напівофіційні контакти ОУН з 
урядами багатьох країн світу. 
Коли брати до уваги той факт, що 
світова спільнота тоді не усвідом-
лювала важливості української 
проблеми у Європі, зовнішньо-
політична діяльність була особ-
ливо актуальною.
 На кінець 30-х років при-
падає дві події, які мали визна-
чальне значення в історії Органі-
зації українських націоналістів. 
У травні 1938 року в Роттердамі 
(Голландія) було вчинено смер-
тельний напад на голову Проводу 
українських націоналістів пол-
ковника Євгена Коновальця. За-
мах здійснив спеціально підісла-
ний більшовицький агент, який 
виконав пряме доручення Сталі-
на ліквідувати голову ОУН. 
Смерть Коновальця була важким 
ударом для ОУН. Адже Конова-
лець був беззаперечним лідером 
Організації, користувався вели-
чезним авторитетом в Україні й 
світі, його постать була взірцем 
для нації.
 Після смерті Євгена Коно-
вальця, згідно з заповітом, Про-
від очолив полковник Андрій 
Мельник, соратник Коновальця 
з часів боротьби УНР та спільної 
праці в лавах УВО. У серпні 1939 
року в Римі відбувся другий Ве-
ликий збір українських націо-
налістів, який офіційно затвер-
див Андрія Мельника на посаді 
голови Проводу ОУН.

Напередодні переділу
 Тим часом Європа жила у пе-
редчутті нової війни. Основні 
політичні події почали розгорта-
тися у Східній і Центральній Єв-
ропі. У 1938 році Мюнхенським 
договором була розчленована Че-
хословаччина. Українцям, які 
проживали на території сучасно-
го Закарпаття, вдалося добити-
ся від Праги права на автономію, 
яке було їм обіцяне ще 1918 року, 

коли створюва-
лася Чехослова-
цька держава.

 На Закарпатті діяли кращі 
кадри ОУН, а тому дуже скоро 
ОУН охопила своїми впливами 
політичне, економічне, культур-
не життя маленької автономії. 
У лютому 1939 року були прове-
дені вибори до Сойму Карпатсь-
кої України, на яких перемогла 
коаліція самостійницьких сил, 
яку підтримувала ОУН. Але 
вже у березні 1939 року Німеч-
чина окупувала Чехію. Словач-
чина проголосила незалежність 

під протекторатом Німеччини, 
яка віддала Угорщині Карпатсь-
ку Україну. Щоб зберегти свою 
незалежність, Сойм 15 березня 
1939 року проголосив повну де-
ржавну незалежність Карпат-
ської України. Натомість Угор-
щина ввела свої війська на Кар-
патську землю, щоб придуши-
ти волю українців Закарпаття 
жити державним життям. Ство-
рена членами ОУН «Карпатська 
Січ» більше місяця вела смер-
тельну боротьбу з мадярськими 
окупантами. Однак сили були 
нерівними. Карпатська Украї-
на не встояла як незалежна де-
ржава.
 Після подій на Карпатській 
Україні Провід ОУН змушений 
був зайняти чітку і виразну по-
зицію щодо політики гітлерівсь-
кої Німеччини, яка не прихову-
вала своїх реваншистських на-
мірів і прагнула роз’язати нову 
війну. Ще у постановах Римсь-
кого збору відзначалося: «Ук-
раїнські визвольні змагання ціл-
ковито підметні в своїй основі 
й незалежні від кожночасного 
укла ду міжнародних сил. Ніко-
ли і в ніякій ситуації не піде ук-
раїнський націоналізм на ком-
проміси із займанцями Украї-
ни... Тільки з тими народами, 
що респектують ідею українсь-
кого державного і соборницько-
го визволення».
 Карпатська Україна вияви-
ла справжнє ставлення німців 
до українського питання, а тому 
й позиція Проводу ОУН була ви-
разно антинімецькою. ОУН са-

мостійно почала готуватися до 
можливої війни, розраховую-
чи на власні сили і готуючись до 
фронту з двома окупантами: ні-
мецьким нацизмом і російським 
більшовизмом.
 Напередодні війни в ОУН 
стався розкол. Група молодих 
націоналістів на чолі зі Степа-
ном Бандерою, яка після окупа-
ції Польщі Німеччиною повер-
нулася з тюрем і була відірвана 
від діяльності Організації, в уль-
тимативній формі почала дома-
гатися від Проводу ОУН та його 
голови полковника Мельника 

зміни тактики ОУН, а також 
усунення з Проводу ОУН кіль-
кох його членів. Конфлікт на-
брав гострих форм і призвів до 
розколу. Від ОУН відійшло се-
редовище Бандери, яке у люто-
му 1940 року утворило «Рево-
люційний провід ОУН» і пере-
брало собі назву ОУН-Р. (Пізні-
ше — ОУН-Б; ОУН-СД).
 Розкол ОУН значно посла-
бив національно-визвольний 
рух, але не міг зупинити ви-
звольної боротьби.
 З початком Другої світо-
вої війни в Україну вирушили 
похідні групи ОУН, завданням 
яких була організація українсь-
кого політичного, економічно-
го, культурного й церковного 
життя.

Супроти двох імперій
 Тривалий час інтерпретація 
подій Другої світової війни на 
теренах України подавалася ви-
нятково у контексті імперської 
пропаганди як протистояння 
двох сил: німецького фашизму 
та московського більшовизму.
 Радянська пропаганда до-
кладала максимум зусиль, щоб 
переконати широкий загал у 
тому, що українська державни-
цька ідея у 40-х роках була зни-
щена, а українці відмовилися 
від самостійницьких домагань.
 Однак діяльність націоналіс-
тичного руху не лише заперечує 
висновки радянської історіогра-
фії, а й одночасно ілюструє не-
здоланність потягу нації до су-
веренності.

 Політичним виявом держав-
ницьких устремлінь став Акт 30 
червня 1941 року, коли з ініціа-
тиви ОУН-СД у Львові було про-
голошено Тимчасове крайове де-
ржавне правління. У радянській 
історіографії цей факт висвітлю-
вався як антинародний. Сьогод-
ні можемо стверджувати, що ця 
подія вийшла за рамки як ні-
мецької політики, так і біль-
шовицьких планів. Акт 30 чер-
вня з усією силою актуалізував 
політичну тактику орієнтації на 
власні сили, унезалежнення на-
ціонально-визвольного руху від 
сторонніх чинників.
 Наступним державним кро-
ком поневоленої нації стала низ-
ка подій і політичних заходів, 
викликаних функціонуванням 
Української національної ради 
— державного інституту, який 
в умовах німецької окупації став 
виразником інтересів українсь-
кої нації. УНРада була резуль-
татом державницьких змагань 
ОУН під проводом Мельника. 
У політичному сенсі діяльність 
УНРади, особливо її київського 
періоду, мали велике значення. 
По-перше, від часу окупації Ук-
раїни більшовиками вогонь на-
ціональних змагань запалав не 
тільки у Галичині й на Закарпат-
ті, а й у стольному Києві; по-дру-
ге, було розвіяно міф про ніби-
то цілковиту підпорядкованість 
наддніпрянських українців їх-
нім московським поневолювачам 
та неготовність сприймати ради-
кальні націоналістичні кличі; по-
третє, ОУН у взаєминах з УНРа-
дою продемонструвала свій вели-
кий державотворчий потенціал, 
який хоч і частково, але вдалося 
реалізувати в Україні; по-четвер-
те, драматичний період УНРади 
підтвердив соборницький харак-
тер визвольних змагань, його іс-
торичну тяглість. Після заборо-
ни діяльності УНРади в Києві її 
представники урочисто підписа-
ли Акт злуки Київської УНРади 
з Національною Радою у Львові. 
До цього Акта долучився Сойм 
Карпатської України. Таким чи-
ном, постала Всеукраїнська на-
ціональна рада.
 Чималим досягненням ОУН 
стало налагодження українсь-
кого культурного і громадського 
життя у Києві. У столиці вихо-
див тижневик «Українське сло-
во», функціонувала спілка ук-
раїнських письменників, низка 
інших громадських установ.
 Активність ОУН, націоналіс-
тичного руху в цілому не зали-
шилася поза увагою німців. Уже 
в 1941 році у Львові ліквідова-
но Крайове правління, а в 1942 
році в Києві — Українську на-
ціональну раду. Масові арешти 
прокотилися Україною. Заги-
нула відома поетка Олена Телі-
га. У концентраційному таборі 
опинилися Мельник та Банде-
ра.
 Саме німецькі репресії дали 
могутній імпульс бойовим діям 
Української повстанської ар-
мії.
 Якщо взяти до уваги, що ак-
тивність похідних груп ОУН по-
ширювалася на всі українські 
етнічні землі, а збройний опір 
іще довго не припинявся й піс-
ля закінчення Другої світової 
війни, то можна зробити одно-
значний висновок: ОУН і націо-
налістичний рух стали незапере-
чним свідченням невмирущості 
національної ідеї та готовності 
українського народу зі зброєю в 
руках відстоювати ідеал націо-
нальної самостійності.
 Після війни основні сили 
ОУН вивели за кордон. В Україні 
залишилися глибоко законспіро-
вані відділи, що не припиняли 
діяльності аж до відновлення не-
залежності в 1991 році. ■

ДО ДАТИ

Словом і зброєю
90 років тому на Першому Конгресі (Великому зборі) 
було створено Організацію українських націоналістів

■

Богдан Червак.❙

Добір до організації був дуже суворим. Перед 
прийняттям до лав ОУН людей ретельно перевіряли 
щодо їхньої ідейності та готовності вести небезпечну 
підпільну роботу.



Чи завжди клин клином 
вибивають?
 Чи можна від дезінформа-
ційних джерел гібридизації, 
глобалізованих вічно тоталітар-
ною Росією, захиститися «сті-
ною Яценюка?». Ні! Будь-яка 
інформація, по-перше, подібно 
до квантових частинок, за тео-
рією квантової механіки, ври-
вається крізь зачинені двері, 
одночасно досягаючи соціуму 
на клітинному рівні. По-дру-
ге, Росія на Донбасі воює не за 
Донбас. «Вся вселенная должна 
быть русской». І необов’язково 
всім розумітися на квантовій 
механіці чи шаховій дошці сві-
тової політики, але треба зна-
ти: гібридна війна не девальвує 
універсальність старовинного 
рецепту «клин клином вибива-
ють». Вона лиш актуалізувала 
принаймні дві його максими: 
а) клин, яким вибивають, має 
бути потужнішим, якіснішим; 
б) необхідність усвідомити ак-
сіому: допоки імперсько-загар-
бницький мотив править на-
шим північним сусідом, а його 
етнічні межі не зменшаться до 
рівня земель московітів, не бу-
дуть вільними поневолені на-
роди, доти державна ідея Крем-
ля — антагоністична українсь-
кій національній iдеї (УНІ). Але 
світ про це не знає і не знатиме, 
бо українці мріють «запанува-
ти у своїй сторонці», а Росія ві-
ками лиходіє в їхній «по-брат-
ньому» визволеній, а насправді 
окупованій, на якій вона задля 
«миру» вбиває захисників УНІ. 
При цьому цинічно страшать 
світ українськими націоналі-
стами, що буцімто розстрілю-
ють «всех русскоязычных». 
 Нині ширяться різні спосо-
би звільнення Криму, Донба-
су, створилося навіть нове Міні-
стерство інформації України. 
Насторожує, однак, що ні його 
працівники, ні у владних вер-
хах у цілому не розуміють: в 
ідеологічній роботі без УНІ не 
обійтися. Та Україна над своєю 
державною ідеєю, яка б у сучас-
них реаліях активно надихала 
народ почуттям правоти, пат-
ріотизму та соборності, не пра-
цює. Немає пан-українських, 
загальнонаціональних ідеоло-
гічних партій, які б консоліду-
вали соціум на захист суверен-
ності, збереження національ-
ної ідентичності та історичної 
пам’яті, розвиток рідної мови, 
культури, вільного інформацій-
ного простору, творення єдиної 
помісної церкви; зміцнювали 
імунітет денаціоналізації, опір-
ність інформаційним фейкам і 
наростанню соціально-психоло-
гічних атак Кремля, помагали 
протистояти новим зовнішнім 
викликам та внутрішнім, особ-
ливо п’ятиколонним небезпе-
кам. Воюючи «за нашу і вашу 
свободу», на жаль, не маємо 
стратегії розбудови національ-
ної держави за лекалами УНІ. 
 Сперечаємося: яку Украї-
ну будувати? Шкода, на це за-
питання не дано виразно твер-
дої відповіді й на 27-му році Не-
залежності. Досі не знаємо, яке 

суспільство будуємо, не виз-
начилися з виборчою систе-
мою, структурою парламенту 
тощо. Замість праці на держа-
вотворчій ниві спекулюємо: є 
УНІ чи ні; працює вона чи ні? 
А без спільної ідеї, праці нема 
синергії нації. То що ж, скаже-
те ви: готуймо свій «клин»! Але 
гарячкуючи, не ув’яжімося в 
дзеркальну пропагандистсь-
ко-агітаційну кампанію проти 
Росії чи будь-кого з сусідів, на-
цькованих на нас.

Глобалізація гібридизації 
вимагає глобального 
мислення
 У турбулентний час, коли 
постійний член Ради Безпе-
ки ООН, користуючись правом 
вето на його рішення, безбояз-
но-цинічно нападає на іншого 
учасника ООН, виникає питан-
ня щодо ефективності системи 
світового порядку, зокрема у від-
повідальності однієї нації (краї-
ни) перед іншою, в агресивності 
їхніх національних ідей. Україні 
зміцнення нацбезпеки слід вести 
паралельно з розбудовою влас-
них Збройних сил і вступом у 
міжнародні альянси колектив-
ного захисту, не забуваючи, хто 
впродовж віків нас ділив, нищив 
і нині розриває наші землі, пере-
писуючи історію. 
 Отже, конче і нагально 
потрібно, аби українська iдея 
викристалізувалася як комп-
лексний феномен національ-
ного і духовного відродження, 
як концепт складної соціально-
економічної, культурно-мовної, 
релігійної, екологічної ґене-
зи. Водночас як багатофактор-
на програма розвитку України, 
як стратегія (план дій) її уряду 
на майбутнє, де складові УНІ 
стануть пріоритетними стра-
тегемами державотворення, 
підвищать його суб’єктність, 
субсидіарність, конкурентос-
проможність та інші якості су-
часного управління розвитком. 
Національна iдея — це страте-
гічна канва, спроектована на-
ціональною елітою як орієн-
тир поступу спільноти, що че-
рез інтегральні складові iдеї за-
лучає до державотворення всіх 
патріотів України і поза нею су-
щих, провладних і опозиційних 
політиків, інтелектуальні сили, 
ініціативи громадськості, мо-
ральних авторитетів, інших ак-
тивних громадян та інституцій. 
Без єднання українською iдеєю 
— занепадемося. 
 У цьому сенсі ця iдея — ме-
гаважлива як ексклюзивний 
бар’єр денаціоналізації та чин-
ник консолідації державотвор-
чих дій iз розбудови національ-
ної держави, формування на-
ціональних цінностей та інте-
ресів, прориву у вільний світ. 
Ба, більше, УНІ для українства 
є не тільки програмою дій на за-
втра, а й засвоєння і збереження 
набутків минулого. Це матриця 
для об’єднання народу, ідеоло-
гічна його основа, семантично 
вагоме і лаконічно висловле-
не гасло; рівно ж — стратегіч-
на лоція, за допомогою якої на-

лежить привести український 
корабель у гавань Державності 
європейського рівня, гідного 
трудової людини, вільної на-
ції, адекватного її цивілізова-
ним викликам національного 
самоутвердження. Тобто скла-
дові iдеї мають націлювати на-
цію на виконання триєдиних 
функцій: консолідацію, іден-
тифікацію та євроінтеграцію з 
вектором на світовий цивілізо-
ваний розвиток. Захід давно це 
зробив, забув і нас не розуміє чи 
не хоче зрозуміти. 
 Таким чином, українцям на-
самперед треба бути націоцент-
ричними, керуватися єдиними 
соборними інтересами, розвива-
ти колективне мислення нації 
та емерджентно удосконалю-
вати складові ідеї українського 
державотворення як його якіс-
но нові структурно-функціо-

нальні стратегеми, що їх диктує 
ХХІ сторіччя — Україна: собор-
на, українська і гідна цивілізо-
ваного людства. Формула СУГ 
(соборність, українськість, гід-
ність) виразно проектує візію 
і місію сучасної національної 
ідеї, а її складові трансформу-
ються в своєрідні СУГестії, за 
допомогою яких нація може 
вплинути на якість опрацюван-
ня світоглядної стратегії роз-
витку держави, на її оновлен-
ня. Тобто удосконалювати як 
суспільну систему, де, з одно-
го боку, людина, нація і цивілі-
зований світ — триєдино-не-
обхідне підґрунтя суспільного 
розвитку; з другого — складові 
СУГ як основоположні марке-
ри і орієнтири руху до вершин 
цивілізації. Це вимагає не лише 
планування і прогнозування 
розвитку нації, а і його конк-
ретного стратегізування в рам-
ках УНІ відповідно до інтегра-
тивних індикаторів розбудови 
структур національної держа-
ви, вносячи необхідні допов-
нення до Конституції України, 
її законів щодо ідеології, утвер-
дження української мови, цер-
кви. Єдина національна Церква 
— найпотужніший сегмент ук-
раїнської iдеї. 

Стратегізування в розбудові 
національної держави
 На базі української ідеї маємо 
розбудовувати національну де-
ржаву, яка корінному українсь-
кому народові допоможе втілити 
в життя своє ексклюзивне при-
родне, мовно-культурне, релігій-
не та історичне право на своє са-
мовизначення і самовираження. 
Тільки трансформувавши скла-
дові УНІ в стратегеми розбудови 
самодостатньої і конкурентос-
проможної держави, кожен ук-
раїнець і всі разом зможуть від-
повісти «Хто я?» і «Що зробив 
для української держави?».
 Стратегеми — це ті генераль-
ні напрямні державотворення, за 
дорожньою картою яких має ру-
хатись та самовіддано працюва-
ти і людина, і нація, аби не про-
валитися в небуття. Тоді нації не 
занепадають, а навпаки, транс-

формувавши екстрактивні (ви-
зискні) інститути в інклюзивні, 
досягають свободи і добробуту, 
незалежно від багатства їх ньої 
країни. (А. Дарон, Р. Джеймс. 
Чому нації занепадають /Пер. з 
англ. К.: Наш Формат, 2016, 440 
с.). 
 Водночас, як постійно наго-
лошує третій Президент Украї-
ни Віктор Ющенко, «якщо ви ви-
рішили національне питання, ви 
вирішили все. Якщо не виріши-
ли, ви — нецікаві та примітив-
ні». 
 Ми не лише не були готові до 
війни у військовому аспекті. На-
самперед не були єдині в ідеоло-
гічно-інформаційному плані як 
соборна, пан-українська держа-
вотворча спільнота. І не тільки 
тому, що, заколисувані віками 
російсько-імперськими брехли-
вими міфами, не могли уявити, 
що «старший» брат, який на-
справді завжди був Каїном, може 
несподівано завдати удару ножем 
у спину. А це аксіома для нащад-
ків, як і те, що досі не об’єднані 
національною iдеєю. В україн-
ців не було постійної та адекват-
ної захисної плівки із просвіт-
них знань, системи ідеологічно-
інформаційного забезпечення, 
не було державної системи кон-

тролю «дез» і «фейків» Росії. Це 
віками гальмувало духовно-ін-
формаційну мобільність (ДІМ) 
українців, тяглість (спадковість) 
їхнього розвитку. І нині заважає 
їх національному самовизначен-
ню та інтеграції в цивілізований 
світ, вступу в колективні форми 
захисту, підтримці не коміка, а 
відповідного лідера нації, що має 
концепт її всебічного поступу. 
 Отже, виникає нагальна пот-
реба сформувати новий рівень 
громадянської свідомості з ви-
соким статусом згуртованості 
нації, культури її колективно-
го мислення, креативу творен-
ня нових знань і сталого пере-
давання їх наступним поколін-
ням для підвищення щільності 
захисної плівки, опірності дена-
ціоналізації, прориву в світ і до-
несення правди про УНІ. Йдеть-
ся про темпи розвитку інтелекту-
ального капіталу задля тяглості 
розвитку нації, підвищення ос-
віченості, креативності, високої 
духовності та моралі, зрештою, 
пізнання світу і себе. Йдеться 
про слово, де думка, ідея, мова 
виступають знаннєво-інтелек-
туальним (духовно-інформацій-
ним) обручем об’єднання людей, 
інтелектуальним ресурсом бут-
тя і духовним щитом захисту від 
дезінформаційного імперсько-
го опіуму одержавленої церкви, 
її метропольних міфів і анафем, 
що підживлюють відцентрове 
кочубейство, «старшобратство» 
і провінційне малоросійство, по-
чинаючи з привласнення чужих 
земель, імен, історій, ідей аж 
до придумування ідеологем но-
воросійства, формування ново-
го «советского человека», «рус-
ского міра» як нових форм ра-
шизму, помноженого на гібрид-
ну глобалізацію через втручання 
в справи інших держав.
 За цих ворожих дій не можна 
жити лише гаслами національ-
ної ідеї довоєнних часів. Вона 
розвивається за багатофункціо-
нальними соціально-економіч-
ними, етнічними, ментальни-
ми, соціально-психологічними, 
політичними залежностями. Гіб-
ридна війна вимагає нових форм 
кіберзахисту. УНІ закликає зо-
середитися на інформаційно-
інтелектуальному аспекті, що 
передбачає не лише територіаль-
но-просторову, а й духовно-інте-
лектуальну соборність українців 
як їх єдність та спроможність ра-
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НАМ СВОЄ РОБИТЬ■

Ексклюзивне право українців на національну державу 

«Запануєм у

Росія на Донбасі воює не за Донбас. «Вся вселенная 
должна быть русской».

На базі української iдеї маємо розбудовувати національну державу.
Фото з сайта moemisto.ua.

❙
❙

Степан ВОВКАНИЧ, 
доктор економічних наук, професор

В умовах гібридної війни чи задумуються українці серйозно над 
тим, що йде попереду «русского міра»? «Зелені чоловічки». Ні. 
Танки. Ні. Попереду цього злочинного світу йде шовіністична 
російська iдея з імперсько-демагогічними, самодержцями накрес-
леними «духовными скрепами: как обустроить Россию». Звісно, за 
рахунок обману «всєго міра», але України — насамперед! Інфор-
маційні, точніше дезінформаційні, елементи воєн відомі з давніх 
часів. Однак зараз їхня гібридність визначається місцем і співвід-
ношенням застосування обсягів «дез», площами та інтенсивністю 
їх покриття, семантикою інформаційного контенту. Саме це стано-
вить сьогодні «м’яку частину» агресивної ідеології Росії. 
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зом, толокою, синергійно твори-
ти власну державу на нових ідео-
логічно-цивілізаційних засадах, 
консолідуючись і об’єднуючись 
історично, національно. Ми 
втратили частину території, але 
не зменшилось почуття соборно-
го патріотизму нації. Це доказ, 
що ці почуття формує не проста, 
а комплексно-інтегрована єд-
ність, що має триєдине підґрун-
тя: визнання спільної історії ми-
нулого, консолідацію бажань те-
риторіальних громад сьогоден-
ня працювати заради вимріяної 
держави майбутнього (політич-
на воля впровадження соціаль-
но-економічних реформ, темпи 
євроінтеграції, україномовний 
простір, єдина національна Цер-
ква тощо).
 Україна починається з кож-
ного, хто сповідує ідею націо-
нальної держави. Лише подолав-
ши скелю перешкод, набувши 
якостей, притаманних розвине-
ним націям, можемо прокласти 
«хоч синам, як не собі» дорогу у 
вільний світ.

Національна iдея — 
ідеологічна й наукова основа 
державотворення
 Сучасними пріоритетами пат-
ріотичних стратегем УНІ ми при-
речені вимостити цю дорогу. Де 
соборність — це не лише інтег-
рація економік регіонів, не тіль-
ки участь у євроатлантичних за-
ходах колективної безпеки, у 
безвізі і культурно-показових 
ін’єкціях, а й консолідація на 
рівні духовних, морально-пси-
хологічних характеристик, внут-
рішньо притаманних людині та 
нації, їх свідомості та менталь-
ності, які мобілізують, нада-
ють їм когнітивно-філософсь-
ку і світоглядно-об’єднуючу на-
правленість. Цьому має сприяти 
здатність лідера об’єднати націо-
нальною ідеєю народ на побудо-
ву і захист власної держави — 
української України. Російську 
Україну ми вже збудували, доз-
воливши вічному ворогові УНІ 
анексувати Крим, вбивати мир-
них мешканців Донбасу, твори-
ти т. зв. «ДНР», «ЛНР».
 Тяжкі умови святкувань 
сторіччя УНР, велика стро-
катість претендентів на пост 
Президента України (перше вра-
ження, що дехто забув: Прези-
дент — це ще і Головнокоман-
дувач) зобов’язують надолужи-
ти державницькі традиції, час-
тково втрачені через агресивні 
дії наших сусідів наприкінці ми-

нулих сторіч. Граблі та тривала 
відсутність державності повинні 
перестати бути нашими супутни-
ками при декомунізації, декаца-
пізації та недопущенні неокочу-
бейства. Під тим кутом зору чин-
ний Президент України, що йде 
на другий термін, мав би запо-
чаткувати принаймні деякі но-
вели, які б стали традицією. По-
перше, висування своєї кандида-
тури на нову каденцію приуро-
чити до Дня Соборності України 
— 22 січня. Дуже прикро, що 
популісти в цей день проводять 
з’їзди своїх лідероцентричних 
партійок, нагло приватизуючи 
звання — «політичного кіборга». 
По-друге, неписаною традицією 
має стати дозвіл це робити лише 
чинному Президенту перед мо-
лодіжною аудиторією, приміром, 
виступивши перед студентами 
Національного університету ім. 
Т. Г. Шевченка з основними стра-
тегами української національної 
iдеї як ідеологічною платформою 
розбудови національної держави 
титульного (корінного) народу за 
реальний період. 
 Планетарне значення істо-
ричної справедливості щодо по-
вернення українській церк-
ві анексованої Москвою автоке-
фалії буде належно пошанова-
но, якщо об’єднаємося в рамках 
національної iдеї для розбудови 
української України. Досягнен-
ня цієї ідентифікаційної якості в 
системі стратегем не означає роз-
хожу зловмисну спекуляцію гас-
лом: Україна лише для україн-
ців. Його затаврував iще Михай-
ло Грушевський, позиціонував-
ши демократичну думку: якщо 
ти живеш в Україні та працюєш 
задля її добра, ти — українець. 
Українськість не визначається 
винятково етнічністю, а почасти 
презентує політичну націю, по-
части громадянську, яка будує 
державу титульного народу. Де 
націоналіст — це передусім пат-
ріот, який любить свою Батьків-
щину, як поляк любить Польщу, 
і не більше. Однак є українець 
польського чи іншого походжен-
ня. 
 Отже, українськість — це 
ексклюзивний здобуток нації, 
який треба не лише зберегти, а 
й розвивати як національну бар-
ву українського народу в різно-
кольоровому світовому суцвіт-
ті. Все, що заважає українсь-
кості, іншим стратегемам фор-
мули СУГ, становить регіональні 
та глобальні бар’єри. У цьому 
плані неконструктивним видав-

ся у ВР піарний заклик вічного 
кандидата в президенти України 
Ю. Тимошенко — укласти на пе-
ріод виборів міжпартійний мемо-
рандум про тимчасове припинен-
ня міжлідерської критики. Про-
московських лідерів «Опобло-
ку» теж не слід критикувати? Це 
фактично ще раз прозвучало як 
черговий тактично-хитрий хід 
— єднатися, але навколо мене. 
Замість того, аби по-державно-
му, стратегічно консолідувати 
патріотичні сили народу навко-
ло національної iдеї, далі плоди-
мо свої партійки, потрясаємо їх-
німи прапорцями і думаємо, що 
усіх перехитрили, забуваючи 
геніальну рефлексію Франка: 
все, що йде поза рами нації, — 

фарисейство. А тим часом кнесет 
прийняв основний закон «Ізраїль 
— національна держава єврейсь-
кого народу». Чому б ВР не при-
йняти Закон «Україна — націо-
нальна держава українського на-
роду», яким цьому (титульному, 
корінному) народові винятково 
надається втілювати своє при-
родне, мовно-культурне, релігій-
не й історичне право на своє само-
визначення і самовираження?! 

«Або вона, або війна»
 Світ має знати: корінний на-
род будує національну державу і 
більше не наступить на кримсь-
кі граблі; адекватно і своєчасно 
реагуватиме на посягання Росії 
на суверенітет України, її тери-
торію, води, мову та кордони. 
 Якби наші депутати дба-
ли про соборність України, а не 
про свої чергові вибори — та-
кий закон давно був би прийня-
тий! А так маємо те, чого не по-
винні мати. Зокрема неясність: 
звідки у тих претендентів, що 
маніакально прагнуть сісти в 
найвище державне крісло, пер-
манентно говорять неправду, — 
нібито найвищі рейтинги?! Па-
радокс! Чим крутіше брешеш, 
тим більше в тебе балів! Що ми 
за народ, який представляють, 
що нібито зовсім втратив реаль-
ні шкали оцінок? Аби мене не 
звинуватили в суб’єктивності, 
адже мені вже адепти Юлі при-
силали з Києва листівку з груби-
ми погрозами, пошлюся на сло-

ва соціального психолога Оле-
га Покальчука. Відомий техно-
лог дуже слушно і скрупульозно 
аналізує явище «дуростійкості», 
яке в малоросів, хохлів, манкур-
тів, їхніх партійних кумирів — 
у  фаворі. Власне, наведу його 
цитату, взяту зi статті О. Роман-
чука «Про «Новий курс», «Нову 
стратегію миру», «Нову Консти-
туцію», або Коли настане час по-
каяння» («Універсум», 20018, 
№ 7-8). Пан психолог, який сво-
го часу працював у групі імідж-
мейкерів Тимошенко і мав на-
году добре вивчити лідера ВО 
«Батьківщина» зблизька, конс-
татує: «Юля очень талантливый 
и квалифицированный человек. 
Но я бы точно посоветовал не 
подпускать ее пока ни к каким 
государственным дверям, кроме 
Генпрокуратуры, и то — когда 
там появится нормальный про-
курор…». Додам: якщо ти пре-
тендуєш на лідерство у вірному 
служінні Україні, то не позичай 
у Сірка очей і не затуманюй їх 
людям легендами про свою ба-
бусю, яка «потерпіла» від Го-
лодомору, народившись в іншу 
п’ятирічку після нього.
 Отже, добре фінансово мо-
білізовані соціологи, їхнi безбід-
ні та амбітні патрони далі тяжко 
працюють, аби виборцям навія-
ти стару, далеко не гендерну мо-
дель: вона і він. Адже вона нині, 
розплівши косу, вже під оновле-
ним іміджем народної вчитель-
ки, знову, звісно, вся в трудово-
му азарті. Усі решта, хто б там 
не був, за рейтингами, як сказав 
Путін на нещодавній прес-кон-
ференції, безнадійно позаду неї. 
Насторожує агресор, який попу-
ляризує твій, хоча тобою ж на-
мальований — рейтинг. Ба біль-
ше, втручається у вибори. Або 
Вона, або війна!
 Нині світоглядно-стратегіч-
не значення формули СУГ у 
тому, що вона нагадує: не ми пер-
ші в цивілізованому світі вимо-

щуємо свій національний шлях 
розвитку. Тому будьмо гідними 
розбудови своєї модерної націо-
нальної держави як багатоас-
пектного завдання в сенсі вибо-
ру кращих вартостей людства із 
низки його багатогранних якос-
тей. Сьогодні ми вигідно-час-
то називаємо лише дві складові 
триптиху Хвильового: «Геть від 
Москви!» і «Даєш Європу!». А є 
іще третя, центральна — «Даєш 
інтелігенцію!» Туди треба йти 
не єврожебраками, не гомосовє-
тикусами, вмотивованими, аби 
там залишитися, а духовно та 
інтелектуально підготовлени-
ми патріотами. 
 Національна iдея — це не 
тільки духовна високість слів: 
Бог і Україна, а й соціогуманіс-
тична людяність у вимірі посту-
пу цивілізованого людства. Не-
має свободи людини без свободи 
її нації, а свободи нації без волі 
сусідніх з нею народів і народ-
ностей. Саме запозичення до-
сягнень прогресивного людства 
з позицій стратегем УНІ не дасть 
Україні забути, що нині вона на 
межі щоденного вибору між гру-
бою гібридною силою тоталіта-
ризму і синергією креативу ро-
зумного колективного захисту 
цивілізованого світу, його цін-
ностей та доброчинства. Аби 
на «межі» православ’я і като-
лицизму зберегтися як собор-
на нація, маємо об’єднатися в 
Єдину помісну церкву. Ці дис-
курси мають гармонізуватися і 

відстоятися в рамках УНІ. А до-
несення її сенсів до світу припи-
нить спекуляції щодо переслі-
дування українцями «всех рус-
скоязычных» чи про геноцид 
над поляками, буцімто вчине-
ний нами на землі української 
Волині. Справжні ж геноциди в 
Україні — це Великий Голодо-
мор, штучно створений комуніс-
тами в 1932-33 роках, i депорта-
ція ними кримськотатарського 
народу 1944 року, як і проведе-
на поляками в 1946 році опера-
ція «Вісла», внаслідок якої тра-
гедія спіткала лемків. 
 Насамкінець іще раз наголо-
шу, що втілення націдеї форма-
ту СУГ «соборність, українсь-
кість, гідність» комплексно ім-
плементує соціогуманістичні за-
сади з вектором на паритетний 
захист і людини і нації, спира-
ючись саме на світову культуро-
логічну основу. Зокрема, сповна 
уможливить скористатися муд-
рими органічно-простими на-
становами Махатми Ганді своє-
му народові в постколоніальний 
час його національного і духов-
ного відродження. Я повинен 
залишати всі вікна і двері від-
чиненими, я за те, аби звідусіль 
усі культури світу приплива-
ли до мого порогу, але нічого не 
може бути таким, що збивати-
ме мене з ніг і повінь заливати-
ме мій дім. Пам’ятаючи це, ми 
в пострадянський період маємо 
умислитися в українську iдею 
як консолідуючий націю інтег-
ральний чинник, надавши їй 
соціогуманістичного імперати-
ву як ідеї «сім’ї» у міжнародних 
стосунках. 
 Узагальнивши соціогуманіс-
тичні погляди, препарувавши 
їх до українських реалій, мож-
на зазначити, як це зробив Папа 
Іван Павло ІІ під час пастирсько-
го візиту до Києва, згадуючи Во-
лодимира Мономаха: «Не дайте 
сильним світу цього запропасти-
ти людину. Проте стає страшно, 
занепадають нації, їхні мови, 
традиції, молодь. Лише оберіга-
ючи і людину, і націю, — збере-
жемо світ. Не буде вільною лю-
дина, допоки підневільна її на-
ція, доки на її землю ненаситно 
заглядає загарбник». 
 В умовах глобалізації гібрид-
ної війни за новий переділ світу, 
«обустройство» старої «империи 
зла» під новелами «русского 
міра» національна ідея україн-
ців є тим універсальним духов-
ним обручем й опорою, що сві-
тоглядно і збройно протистоїть 
експансії Путіна. Нині  це чи не 
єдиний шлях, що уможливлює 
ексклюзивне право українців на 
консолідацію і захист своєї со-
борності, національної ідентич-
ності та гідної інтеграції у віль-
ний світ. 
 Таким чином, йдеться про 
подальші дослідження соціогу-
маністичного концепту комп-
лексного захисту людини та її 
нації як моделі пересновуван-
ня національних ідей в ексклю-
зивне право кожного народу ре-
ально захищати свою національ-
ну ідентичність від асиміляцій-
но-інформаційних, воєнних та 
інших імперських посягань — 
усіма способами, механізмами 
і засобами. Аби мати власну на-
ціональну державу з усіма на-
лежними державними атрибу-
тами — Гербом, Гімном, Пра-
пором, рідною мовою, високою 
культурою, автокефальною по-
місною Церквою, соборною на-
цією, власними героями, силь-
ною армією, передовою освітою, 
наукою, економікою, стратеге-
мами української ідеї, ефектив-
ною екологією, комунікацією, 
охороною здоров’я та іншою ін-
фраструктурою, міжнародними 
зв’язками та союзами. ■

Національна iдея українців є тим універсальним 
духовний обручем й опорою, що світоглядно і 
збройно протистоять експансії Путіна.

Єдина національна Церква — найпотужніший сегмент української iдеї.
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
❙

своїй сторонці»
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Упродовж минулого року Україна закупи-
ла енергоресурсів на 12 млрд. доларів: 
величезна сума як для нашої держави. 
Але окрім виведення коштів за кордон, 
ми отримали від’ємний торговельний 
баланс, а це значить додаткові пробле-
ми для курсу гривні, робочі місця, які ми 
«створюємо» за кордоном, та мінус по-
датки до державного бюджету. 
Тим часом необхідна нам енергія знахо-
диться буквально на відстані витягнутої 
руки: вітер, сонце... До того ж технології, 
які дозволяють використати цю енергію 
для наших потреб, постійно дешевша-
ють. А у світі періодично з’являються 
нові ініціативи з переходу на чисту енер-
гетику. 

Заробити на сонці 
 Один із таких ініціаторів — співачка 
Руслана, яка нещодавно отримала сер-
тифікат амбасадора вiдновлюваної енер-
гії у світі. Сталося це на глобальному са-
міті WindEnergy Hamburg 2018, де ге-
неральний секретар Всесвітньої вітро-
енергетичної асоціації Штефан Гзенгер 
вручив українській співачці відповід-
ний документ. 
 «Я хочу звернутися до всіх і пообіця-
ти, що буду займатися питанням перехо-
ду людства на 100% відновлюваних дже-
рел енергії у форматі 24/7. Я зроблю все, 
що від мене буде залежати, щоб це стало-
ся якомога швидше. Я закликаю всіх не 
забувати про поновлювані джерела енер-
гії... Для кожної людини перехід на чис-
ту енергію означає в тому числі і відмову 
від штучних речей, від наркотиків. Для 
всього людства і всієї планети це означає 
відмову від ядерної енергії, використан-
ня вугілля, нафти і газу — повна відмова 
від цієї «темної» енергії і збудованої на 
ній системи. Вона руйнує все наше жит-
тя», — заявила Руслана Лижичко, за-
значивши, що її місія — зробити понов-
лювану енергію найбільш популярною у 
світі.
 «У мене є програма і план дій. Я хочу, 
щоб кожна людина на цій планеті зада-
лася питанням, яку енергію вона вико-
ристовує. У нас достатньо сил і можли-
востей змінити це, — додала Руслана. — 
Платити за енергію — це минуле століт-
тя. Перейти на чисту енергію зовсім 
неважко, просто люди не мають цієї схе-
ми. Її впровадити не так просто, навіть у 
розвинених країнах, адже ніхто не хоче 
Renewable випускати, як Джина з пляш-
ки. Адже тоді ніхто не захоче «оплачува-
ти» за енергію, знаючи, що можна мати 
свою. Тоді не потрібна буде жодна кому-
налка, адже твоє світло, тепло твоє, а 
якщо електрична машина, то ти взагалі 
не їздитимеш на автозаправку».
 Співачка переконана, що для україн-
ців, які мають Чорнобиль, чиста енергія 
повинна стати основною, і, тим більше, 
з української підприємливістю втілити 
такі проекти буде простіше. З цією енер-
гією можна не тільки економити, а й за-
робляти. 
 «Українці — підприємці. Ми хоче-
мо мати щось своє. Тому ми переконані, 
що енергетичні кооперативи точно при-
живуться у наших реаліях. Люди мо-
жуть об’єднатися, взяти кредит у бан-
ку і поставити власні сонячні панелі, 
які за кілька років окуплять себе. Те-
риторіальні громади можуть не прос-
то давати дозвіл ставити на своїй тери-
торії енергополя, а можуть брати креди-
ти, ставити самі енергетичні поля і пра-
цювати на себе. Ми будемо показувати 
людям ці практичні схеми. На наступ-
ний рік заплановано два великі енерге-
тичні форуми. Зараз для мене ця ідея на-
віть вище за музику», — заявила посол, 
додавши, що така ініціатива може вря-
тувати села. Адже, коли, за її словами, 
молода людина зрозуміє, що у своєму 
селі можна мати ресурс у вигляді влас-
ного енергетичного поля, який ніколи не 
отримаєш у місті, то залишиться жити в 
цьому селі.

Нові технології — відповідальність 
перед нащадками
 Нещодавно за ініціативи Руслани у 
Києві відбувся форум за участю пред-
ставників влади та керівників асоціа-
цій вiдновлюваної енергетики, на яко-

му намагалися знайти шляхи імплемен-
тації передової ідеї українські реалії. 
 «У мене четверо онуків, — наймен-
шій внучці 2,5 місяця, і я хочу, щоб вона 
прожила сто років. Тож моя відповідаль-
ність як щирого, люблячого дідуся — за-
безпечити її комфорт на сто років уперед, 
— сказав в.о. голови Комітету Верховної 
Ради України з питань паливно-енерге-
тичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки Олександр Домбровсь-
кий. — І така відповідальність стосуєть-
ся кожного з нас: ми мусимо думати, на 
якій планеті й у яких умовах житимуть 
наші діти. 
 Деякі події, що сьогодні відбува-
ються на планеті, носять катастрофіч-
ний характер. Це і температура мінус 
53 градуси у Сполучених Штатах Аме-
рики, і плюс 50 градусів, яка тримаєть-
ся сьогодні в Австралії, де гинуть дикі 
звірі. Ці перепади з’явилися не просто 
так». 
 На думку Домбровського, — це все 
проблеми глобального потепління, яке 
ми ще, може, і не відчуваємо так гостро 
у своєму житті. «Хоча, я думаю, ми ба-
чимо, що останнім часом навіть у нас 
усе тепліше і тепліше з кожним роком. 
У 2018 році в Україні було побито всі 
температурні рекорди, — продовжив 
нардеп. — Цікавий нюанс: вісім ключо-
вих публікацій «Бі-Бі-Сі» із десяти при-
свячені саме екологічному апокаліпси-
су. І це змушує нас усіх задуматися. І 
тому ми змушені ухвалювати правиль-
ні рішення. Україна, як відомо, підпи-
сала Паризьку угоду, Верховна Рада од-
нією з перших у світі ратифікувала її, 
ми беремо активну участь у кліматич-
них конференціях у світі. І робимо це 
не просто так. 
 Давайте згадаємо, які пожежі тра-
пилися торік у Каліфорнії, які в Іспанії, 
давайте подивимося на наші Карпати, 
які сохнуть, на наші хвойні ліси: від-
бувається дуже серйозний дисбаланс в 
екологічному різноманітті». 
 Як зазначив Домбровський, такий 
розвиток подій, безумовно, вплива-
тиме на аграрну і екологічну політи-
ку держави. «Дуже добре, що на сьо-
годнішній день — при всіх проблемах 
української енергетики, атомної, теп-

лової, гідро — ми маємо відносно чис-
ту водневу енергетику. Адже 55% — це 
частка атомної енергетики в Україні, — 
зазначив Домбровський. — Але при ць-
ому треба розуміти, що чиста вона від-
носно. Вона не є чистою з точки зору 
екології. Тому завдання «100% вiднов-
люваних джерел енергії», яке ставлять 
перед собою галузеві асоціації та деякі 
держави, я вважаю дуже правильним і 
своєчасним. Це цифра, до якої має йти 
кожна цивілізована держава. Чи буде 
це завтра в Україні? Чи буде через рік? 
Не буде. Але це модель, яку ми маємо 
однозначно втілювати».

«Зелений пакет» стимулює нові 
технології
 Близько 35% енергогенерації у на-
шій країні — це теплова генерація. «При 
цьому варто зауважити: вся українська 
теплова генерація була збудована що-
найменше 40 років тому, терміни екс-
плуатації вугільних блоків вже давно 
спливли; вони зношені як у фізично-
му, так і в моральному плані, — каже 
в.о. керівника профільного комітету. — 
Ніде на зовнішньому ринку сьогодні ви 
не знайдете глобальної інституції, яка 
фінансуватиме вугільну галузь. За ви-
нятком хіба що китайських грошей, які 
приходять зі своїми вугільними і тепло-
вими технологіями. 
 Тому, з іншого боку, наша планета за 
одну добу отримує сонця стільки, скіль-
ки світова економіка споживає за рік. Це 
свідчить, що енергія у нас є. Технології 
сьогодні дешевшають. Сьогодні техноло-
гії вiдновлюваної енергетики і ціна чис-
тої енергії де-факто порівнялася з ціною 
традиційного викопного палива. 
 Наше завдання — цю тенденцію під-
тримати, збудувати ключові елементи 
державної політики у питаннях еколо-
гічної та енергетичної безпеки. щоб ми 
чітко розуміли, що ми маємо очікувати 
в 2025 році, в 2035-му і в 2050 році». 
 Зараз у профільному комітеті Вер-
ховної Ради підготовлено до першо-
го читання законопроект про нову мо-
дель розвитку вiдновлюваної енергети-
ки. «Ми хочемо імплементувати у життя 
засадничі моменти, зокрема, проводити 
аукціони, для того, щоб зменшити ціну 

на чисту електричну енергію, — пояс-
нює Олександр Домбровський. — Водно-
час ми зараз формуємо так званий «зеле-
ний пакет», який ми будемо лобіювати в 
українському парламенті. Пакет вклю-
чатиме такі напрямки: закон про розви-
ток зеленої енергії, закон про біоетанол 
— оскільки тільки в минулому році Ук-
раїна імпортувала світлих і темних на-
фтопродуктів на 5,5 млрд. доларів, а біо-
етанол і біодизель — це саме той ресурс, 
який ми можемо виробляти самі. І кош-
ти залишатимуться в українській еконо-
міці». 
 Плюс закони, які мають додати мо-
тивації для розвитку електромобіліза-
ції України. Насамперед електромо-
білів. Адже тільки зменшення ввізно-
го мита на імпортовану техніку законо-
давці вважають недостатнім. «Ми зараз 
стоїмо на переключенні цивілізацій-
них цінностей, — резюмував Олександр 
Домбровський. — Ми ніколи не зверта-
ли великої уваги на екологію, але сьо-
годні вже не можемо дозволити собі та-
кої розкоші; ми мусимо формувати нову 
культуру, яка полягає в чистій, зеленій 
енергетиці». 

Литва: починає і перемагає...
 «Сьогодні існує міф, що нібито тра-
диційні джерела енергії є дешевши-
ми у порівнянні з вiдновлюваними, — 
каже голова правління Біоенергетичної 
асоціації України Геогрій Гелетуха. — 
Ось, наприклад, інформація про ніби-
то низьку вартість атомної енергетики. 
Так, нині вона є дешевою, але лише у 
випадку, якщо йдеться про блоки, збу-
довані 20-30 років тому. Якщо ж ми збу-
дуємо нову атомну електростанцію, її 
енергія буде дорожчою, ніж вироблена 
на вітрі, сонці і навіть біомасі».
 Ще одне важливе питання: чи на-
шій державі реально саме досягти ам-
бітної цілі про перехід на 100 відсотків 
на відновлювані джерела енергії? «Є 
країни, які мають офіційну стратегію 
досягти такого показника. Назагал це 
багаті країни: Швеція, Данія... Хтось 
із них поставив собі за мету впорати-
ся із завданням до 2035 року, хтось — 
до 2050 року, — зауважує Гелетуха. — 
Я візьму країну, яка близько до нас, — 
Литву. Ми в 1990 році мали приблизно 
однакові умови в енергетичній сфері. 
Литва розпочала свій шлях енергомо-
дернізації з 2010 року: почала активно 
використовувати біомасу для опалення. 
В 2010-му вона виробляла всього 10% 
тепла із біомаси. А торік ця цифра сяг-
нула 70%. Зараз у Литві споруджують 
iще низку котелень і ТЕЦ на біомасі. І 
як тільки їх здадуть в експлуатацію, 
загальна цифра сягне 80%... Офіцій-
ну дату досягнення 100% у них запла-
новано на 2040 рік. Тобто за тридцять 
років вони повністю перейдуть на ВДЕ. 
Це впродовж одного покоління!». 
 На думку Гелетухи, це реально зро-
бити і в нас, — якщо ми підемо цим на-
прямом. 
 «Перехід на нові джерела енергії 
зменшить напругу у світі, — припи-
няться війни за ресурси. Адже за сон-
це, вітер і біомасу воювати не треба, 
— каже голова правління Української 
вітроенергетичної асоціації Андрій Ко-
неченков. — Глобальне потепління — 
це важлива тема, адже бізнес сьогод-
ні розуміє: зелена енергетика є енер-
гетикою майбутнього. Так є у всьому 
світі. Якщо взяти останній звіт аген-
ції «Блумберг», то можна знайти ціка-
ву цифру: станом на сьогодні інвестицій 
у вітрову і сонячну енергетику було на 
30 млрд. доларів». 
 Україна також у тренді, — за остан-
ній рік ми у 15 разів збільшили кіль-
кість інвестицій саме у вiдновлювані 
джерела енергії. «Хоча співвідношен-
ня зовсім не на нашу користь: усього 
2,1 млрд. у порівнянні з 30. Ми сьогодні 
йдемо на рівні Марокко, В’єтнаму, тоб-
то держав, які тільки починають збіль-
шувати виробництво енергії і тепла із 
вiдновлюваних джерел», — каже Ко-
неченков.
 Утiм перспективи у нашої держави 
є, і якщо буде ініціатива знизу, підкріп-
лена відповідними законодавчими ак-
тами, Україна зможе здійснити енерге-
тичний прорив. ■

ЧИСТА ЕНЕРГІЯ 

Сонце світить для 
всіх однаково
Торік Україна у 15 (!) разів наростила інвестиції 
у вiдновлювані джерела енергії — але все одно 
продовжує перебувати на рівні В’єтнаму та Марокко: 
тобто держав-початківців

■

За міжнародним досвідом, ідею чистої енергетики у державах, які тільки стають 
на цей шлях, популяризують відомі люди — амбасадори.
Фото з сайта tsn.ua.
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Оксана СИДОРЕНКО

 За даними Держстату, по Україні досі 
не узаконили право володіння виділеною 
їм землею понад 120 тисяч власників. За-
галом невитребуваними на початок мину-
лого року лишалося більше 390 тисяч гек-
тарів розпайованих сільгоспугідь. Попри 
те, що терміни юридичного оформлення 
власності на ці землі вже минули, власни-
кам невитребуваних земельних паїв, які 
пропустили встановлений законом строк 
з поважної причини, суд може надати до-
датковий час, достатній для його оформ-
лення.
 Що треба знати про можливість запіз-
нілого узаконення невитребуваної землі, 
пояснила адвокат Ксенія Коваль з Адво-
катського бюро «Сергія Пагера»: 
 — Поняття «невитребувані паї» вре-
гульовується новою редакцією Закону 
України «Про порядок виділення в на-
турі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)». 
Так, згідно зі статтею 13 цього Зако-
ну, невитребуваною є земельна частка, 
на яку не отримано документа, що пос-
відчує право на неї, або земельна част-
ка, право на яку посвідчено відповідно 
до законодавства, але яка не була виді-
лена в натурі (на місцевості).
 Згідно з Указом Президента України 
від 1995 року, провели розпаювання зе-
мель, переданих у колективну власність 
сільськогосподарським підприємствам і 
кооперативам шляхом визначення роз-
міру земельної частки в колективній 
власності кожного члена сільськогоспо-
дарського підприємства без виділення 
земельних ділянок у натурі. Кожному 
члену такого підприємства було переда-
но у власність «пай» — умовну земельну 
ділянку. Права власності на такий пай 
підтверджувався відповідним сертифі-
катом. Через різні обставини деякі гро-
мадяни не отримали такі сертифікати, 
внаслідок чого їхні паї отримали статус 
«невитребуваних». 
 Згідно з новою редакцією вже згада-
ного закону, неви требувані паї можуть 
передаватися в оренду за рішенням від-
повідної сільської, селищної, міської 
ради. До змін законодавства від 1 січня 
2019 року таке право мали також місцеві 
державні адміністрації — щодо земель-
них часток (паїв), що розташовані за ме-
жами населених пунктів.
 Стаття 13 Закону ствер джує: пере-
дання в оренду невитребуваних земель-
них часток (паїв) здійснюється лише піс-
ля формування їх у земельні ділянки. 
Формування земельної ділянки передба-
чає визначення її площі, меж та внесення 
інформації про неї до Державного земель-
ного кадастру. Таким чином, закон надає 
право орендарю зареєструвати своє пра-
во оренди, захищаючи від передачі невит-
ребуваного земельного паю одночасно ін-
шій особі.
 Строк оренди встановлюється до дня 
державної реєстрації права власності на 
таку земельну ділянку. І це обов’язково 
має бути зазначено в договорі оренди.
 Законом визначається, що всі влас-
ники невитребуваних земельних паїв 
повинні оформити (зареєструвати) пра-
во власності на відповідні земельні ді-
лянки до 1 січня 2025 року. Якщо до 
цієї дати власник невитребуваної зе-

мельної частки (паю) не зареєструє своє 
право власності, то він вважатиметься 
таким, що відмовився від земельної ді-
лянки.
 Така невитребувана земельна част-
ка (пай) після формування її у земельну 
ділянку за рішенням відповідної сіль-

ської, селищної, міської ради (у разі не-
обхідності формування) за заявою від-
повідної ради на підставі рішення суду 
передається у комунальну власність те-
риторіальної громади, на території якої 
вона розташована, у порядку визнання 
майна безхазяйним. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Виробництво пакетів із кро-
хмалю можливе на існуючому 
обладнанні українських вироб-
ників пакетів і не потребує до-
даткових інвестицій, вважають 
автори законопроекту, що об-
межує обіг поліетиленової про-
дукції. А враховуючи потенціал 
України як аграрної країни, ми 
можемо стати провідним вироб-
ником біорозкладної гранули з 
крохмалю у світі. У Верховній 
Раді в кінці січня зареєструва-
ли законопроект «Про зменшен-
ня кількості окремих видів від-
ходів із поліетилену в цивіль-
ному обігу», спрямований про-
ти використання пластикових 
пакетів в Україні. Його подан-
ня ініціювали Громадська ор-

ганізація ReThink та понад 50 
народних депутатів. Законо-
проект розробили на основі Ди-
рективи Європейського Парла-
менту № 94/62/EC та чинних 
законів країн-членів ЄС. Його 
прийняття поставить Україну в 
один ряд з цивілізованими краї-
нами, які розуміють наслідки 
надмірного використання плас-
тику для довкілля. Проектом 
закону пропонується заборони-
ти надання поліетиленових па-

кетів на безоплатній основі з 
1 січня 2021 року, а реаліза-
цію таких пакетів із товщиною 
стінки до 50 мікронів — із 1 січ-
ня 2022 року. Розраховують та-
кож ввести обов’язкову сертифі-
кацію пакетів на придатність до 
біорозкладу (для біорозкладних 
пакетів) у відповідності до на-
ціональних стандартів із 1 січня 
2021 року. Заборона не розпов-
сюджується на надлегкі плас-
тикові пакети з товщиною стін-

ки до 15 мікронів та розмірами 
225ммХ345ммХ450мм, що ви-
користовуються для м’яса, риби 
та продуктів із них, а також си-
пучих продуктів, для яких пакет 
є первинною упаковкою. «За-
пропоновані обмеження спри-
ятимуть розвитку ринку аль-
тернатив пластиковим пакетам 
у країні. Замість них можна ви-
користовувати текстильні сум-
ки та мішечки, паперові пакети, 
або пакети з крохмалю, які вже 

почали використовувати країни 
ЄС, що ввели заборону на плас-
тикові пакети», — пояснюють 
ініціатори. Нагадаємо, у липні 
2018 року громадська організа-
ція «РеСінк» (ReThink) подала 
Всеукраїнську петицію щодо об-
меження обігу поліетиленових 
пакетів до Президента, Кабінету 
Міністрів, Верховної Ради. Під 
петицією підписались понад 25 
тисяч громадян. Оскільки, крім 
відповідей на Петицію, ніяких 
зустрічних кроків від влади не 
дочекалися, ця громадська ор-
ганізація взялась за написання 
закону власними силами. Про-
ект цього закону ГО «РеСінк» 
презентувала спільно з народни-
ми депутатами Кіралем та Бере-
зою, а також із фахівцями юри-
дичних компаній. ■
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ДО РЕЧІ

 Розрив між вартістю оренди державних сільгоспземель та паїв в Україні став ще більшим.
 Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру узагальнила дані про середню вартість оренди 
сільськогосподарської землі в минулому році. За оперативними даними територіальних органів Держгеокадас-
тру, в середньому по Україні громадяни-власники паїв минулоріч отримали 1613,4 гривні орендної плати за гек-
тар. Це на 18 відсотків більше, ніж у 2017 році, коли середній розмір орендної плати за паї склав 1 тисячу 369 
гривень за гектар. Загальна площа приватних сільгоспземель, переданих в оренду за договорами, складає 16,9 
мільйона гектарів.
 Найвища орендна плата за паї зафіксована на Черкащині (3 тисячі 524,7 грн./га), Полтавщині (2 тисячі 970,1 
грн../га) та Харківщині (2 тисячі 494,7 грн./га). Найдешевше користування землею обходилося у Запорізькій (878 
грн./га), Херсонській (926,9 грн./га) та Закарпатській (930,6 грн./га) областях.
 На державних землях середня вартість оренди значно зросла завдяки інтенсифікації проведення земельних 
аукціонів та зростанню їх ефективності. Середня орендна плата за передані на конкурентних засадах ділянки із зе-
мель сільськогосподарського призначення державної власності на 1 січня 2019 року склала 3 тисячі 431,5 грн./га, 
тоді як станом на початок 2018 року цей показник становив 2 тисячі 793,2 грн./га. Зростання за рік склало 23 від-
сотки. Найвища орендна плата зафіксована у Хмельницькій (7 тисяч 780,8 грн./га), Вінницькій (7 тисяч 136,9 грн./
га) та Полтавській (6 тисяч 627,3 грн./га), а найнижча — у Херсонській (1 тисяча 402,3 грн./га), Волинській (1 тися-
ча 441,8 грн./га) та Донецькій (1 тисяча 637,8 грн./га) областях. Таким чином, у середньому за останній рік державні 
землі здавали в оренду в 2,13 раза дорожче, ніж приватні. Порівняно з підсумками 2017 року розрив збільшився: 
тоді було зафіксовано дворазову різницю між платою за державні та приватні землі.
 «У частині оренди державних земель, завдяки формуванню висококонкурентного середовища та прозорос-
ті процесів, ми вже спостерігаємо класичний «ринок продавця». Запуск електронних торгів значно розширив 
коло учасників, і ми очікуємо подальшого зростання середньої орендної ставки, за якою держава передає в ко-
ристування свій земельний банк, — відзначив в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Максим 
Мартинюк. На його думку, зростаюча різниця у вартості оренди може спонукати й громадян-власників землі ко-
ристуватися створеною інфраструктурою та реалізувати право оренди на свої ділянки через механізм аукціонів. 
А держава очікує співставної із Держгеокадастром ефективності у розпорядженні землями і з боку ОТГ, яким у 
минулому році за ініціативою Кабінету Міністрів передано у власність майже півтора мільйона гектарів сільсько-
господарських земель держвласності за межами населених пунктів. 
 Станом на 01.01.2019 в Україні укладено п’ять мільйонів договорів оренди земельної частки (паю). З них із 
фермерськими господарствами — 780 тисяч договорів. Більшість договорів (2,3 мільйона) укладено терміном 
на 8-10 років.

■

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ

Невитребувані паї
Не встигли оформити власність на землю — зверніться 
до суду

■

Найбільші площі невитребуваних паїв «гуляють» у Житомирській 
та Чернігівській областях.

❙
❙

Курятина для саудитів
 Саудівська Аравія позбавила 33 бразильсь-
кі компанії ліцензій на ввезення курятини. Проте, 
за даними Міністерства сільського господарства 
Бразилії, 25 заводів цієї країни, які зберегли пра-
во на експорт, забезпечили минулоріч постачання 
433,5 тисячі тонн курячих продуктів (близько 11,8 
відсотка продажів бразильських постачальників). 
Оскільки в липні 2017 року Саудівська Аравія ска-
сувала заборону на імпорт м’яса птиці, яєць, про-
дуктів птахівництва і похідних продуктів з Ук-
раїни, маємо хороший шанс заповнити звільне-
ну нішу. За даними Державної служби статисти-
ки, протягом 11 місяців минулого року Саудівська 
Аравія купила в Україні 26,8 тисячі тонн куряти-
ни, або 11,4 відсотка українського експорту цієї 
продукції. Завдяки розширенню ринків збуту 
у 2018 році Україна вперше потрапила до трій-
ки найбільших країн-імпортерів курятини, посту-
пившись тільки Нідерландам і Словаччині.

Азовським перевалкам 
непереливки 
 Через незаконну блокаду Росією судноплав-
ства в Азовському морі морський галузі України 
минулоріч завдано збитків в обсязі майже 10 мі-
льярдів гривень. Як повідомив міністр інфраструк-
тури України Володимир Омелян, ситуація з прохо-
дом суден Керченською протокою дещо поліпши-
лася, і вони вже не очікують у черзі по кілька діб. 
Втім, аби уникнути подібних збитків, судновлас-
ники почали переорієнтувати свої вантажі в пор-
ти, розташовані в акваторії Чорного моря. «Маємо 
зараз загрозу іншого характеру, як і прогнозували: 
судновласники неохоче надають у фрахт свої суд-
на, оскільки розуміють ризик збитків у разі їх мож-
ливого простою. Адже, з огляду на можливі прово-
кації, простіше працювати в акваторії Чорного моря 
з іншими портами, уникаючи азовських», — пові-
домив міністр.

Міскантус на висілках
 В Україні є багато земель, малопридатних 
для вирощування продовольчих культур, але при-
датних для культивування невибагливих рослин, з 
яких можна виготовляти біопаливо. Однією з та-
ких рослин є міскантус. Аналітики компанії «Про-
Консалтинг» (Pro-Consulting) розробили проект, 
згідно з яким міскантусом передбачається заса-
дити 1 тисячу гектарів закинутих земель. Для ор-
ганізації такого господарства необхідно залучи-
ти півтора-два мільйони доларів. З них на при-
дбання посівного матеріалу піде до 60 відсотків 
коштів, а на фінансування перших двох років ро-
боти підприємства — ще 20-25 відсотків. З гек-
тара посівів міскантуса можна зібрати більше 30 
тонн біомаси, з якої можна отримати стільки ж 
тепла, як і з 20 тонн вугілля чи з 15 тисяч кубо-
метрів природного газу. «Перший урожай міскан-
тус дає тільки на третій рік після посадки. Зате в 
подальшому всі витрати швидко окупляться: вже 
на четвертий рік рослина виросте під чотири мет-
ри у висоту, плантація почне давати максималь-
ну продуктивність і продовжить робити це про-
тягом трьох десятиліть», — зазначають фахівці. 
Згідно з їхніми розрахунками, щорічна виручка 
від продажу соломи складе 2 мільйони доларів, 
а від продажу різоми — 700-800 тисяч доларів. 
Рентабельність такого господарства на рівні 83 
відсотків, а термін окупності проекту з урахуван-
ням дисконту — менше чотирьох років. Згідно з 
програмою розвитку відновлюваної енергетики, 
енергетичними культурами в нашій країні можна 
засадити до 4 мільйонів гектарів земель. За про-
гнозами, вже до 2020 року такі посадки в Україні 
складуть не менше 200 тисяч гектарів. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Крохмаль замість поліетилену
Екологічний законопроект на руку українським аграріям

■
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Знакові кроки Андрея Шептицького 
та Йосипа Сліпого
 Дехто з аналітиків угледів у заклику 
до «єдності церков» — «єднання» (еку-
менізм, євхаристію) УГКЦ з УПЦ. Зна-
ковий крок у цьому зробив ще митро-
полит Андрей Шептицький, коли 1906 
року очолив прощу до Святої Землі й 
одягнувся по-східному з білою митро-
поличою камолавкою на голові та з ар-
хiєрейською палицею в руці, взявся за 
літургічні очищення «галицького като-
лицизму» від латинізації; його наступ-
ник і послідовник архiєпископ-патріарх 
Йосиф Сліпий організував будівництво 
в Римі собору Святої Софії, пов’язавши 
його, принаймні, з назвою собору Софії 
Київської, в котрому заповів поховати 
себе; перенесення головного осідку гре-
ко-католиків зі Святоюрського собору у 
Львові у зведений стараннями кардина-
ла Любомира Гузара Патріарший собор 
Воскресіння Христового на Лівому бе-
резі Києва теж було для багатьох приєм-
ною несподіванкою: вперше в історії Ук-
раїни греко-католики перейшли Дніпро 
й осіли на Лівобережжі, всупереч агре-
сивному спротиву панславістів, вітрен-
ківців. 
 Проте об’єктивний аналіз позицій і 
дій галицьких ієрархів переконує, що 
суть екуменізму вони бачили складні-
шою. 17 років утримував радянський 
режим Йосифа Сліпого у в’язницях, але 
він не перейшов на панівне російське 
православ’я, себто, не з’єднався з ним. 
Українське галицьке духовенство, па-
рафіяни ще у XIX столітті відчули його 
лукавство й підступність, фінансову під-
тримку царизмом москвофілів, які про-
пагували історичну єдність iз великоро-
сами. Запровадження латинських еле-
ментів у літургічні обряди, заміна три-
раменних хрестів на однораменні тощо 
були покликані послабити москвофіль-
ський православний наступ; водночас 
виникала небезпека ізоляції від Право-
славної церкви у Наддніпрянській Ук-
раїні, що підпорядковувалася Московсь-
кому патріархату. У цій складній, су-
перечливій ситуації митрополит Анд-
рей розпочав повільну, але послідовну 
реставрацію київської обрядової тради-
ції від часів Володимирового християнс-
тва, Флорентійської (1439 р.) та Берес-
тейської (1596 р.) уній.
 Князь Володимир Великий прий-
няв християнство (988 р.), коли не було 
офіційного розриву між християнськи-
ми ієрархами Візантії і Риму, хоча су-
перечності між ними за першість у хрис-
тиянстві далися знати ще років сто тому. 
Наразі вони взаємно визнавалися, та-
ких понять, як розділ («схизма») і злука 
(«унія») не існувало. Обидві ієрархії, на 
переконання авторитетного В’ячеслава 
Липинського, «були ще тоді «православ-
ними» і «католицькими», як православ-
ним і католицьким було ціле тодішнє ще 
не розділене християнство». Драма ста-
лася 1054 року, коли їхнiй намір подола-
ти розбіжності, об’єднатися  не відбувся 
й вони увійшли в історію як греко-пра-
вославна (східна) і римо-католицька (за-
хідна) церкви. Називати князя Володи-
мира унійним чи православним у сучас-
ному значенні цього слова — недоречно, 
антинауково.
 Навряд, чи князь довго роздумував, 
яку і звідки обрати віру, замість поган-
ства, не був він і піонером у цій справі, 

бо раніше, у 860 році охрестився його 
попередник князь Аскольд, потім (май-
же через сто років) княгиня Ольга (ба-
буся Володимира), яка розширила хрис-
тиянську громаду в Києві; де запозичи-
ти християнство для Русі не становило 
труднощiв: знаменитий шлях «із варяг 
у греки», що пролягав по Дніпру, давав 
норманам не тільки якийсь матеріаль-
ний зиск, а й, без сумніву, був носієм гу-
манітарних ідей, у тому числі христи-
янських. 
 Охрестивши Русь, князь Володи-
мир зробив християнство державною 
релігією, воно зміцнювала його владу, 
утверджувало вищу мораль, культуру, 
осередками яких стала церква, відкри-
ло двері в християнську Європу. Своїх 
дітей він одружив iз членами родин за-
хідноєвропейських володарів. Цю тра-
дицію продовжив його син Ярослав Муд-
рий, якого назвали «тестем Європи».

У Галицько-Волинському князівстві
 Поділяємо думку тих, які ствер-
джують: особистості утворюють люд-
ські спільноти, держави, нації,церкви. 
За рідкісним винятком, можливі зво-
ротні комбінації. Подальші відноси-
ни «держава—нація—церква» склада-
лися в різних країнах по-різному, свою 
специфіку мала й Руська держава. Поп-
ри оспіваний «тріумфальний хід» хрис-
тиянства, насправді він таким не був, 
якщо згадаємо братовбивчі оргії після 
смерті Володимира (1015 р.) за Київсь-
кий стіл, осліплення князя Василька Те-
ребовельського з наказу київського кня-
зя за землю невдовзі після Любецького 
з’їзду 1097 року, де руські князі ухва-
лили жити між собою в мирі та в згоді, 
скріпивши ухвалу урочистою взаємною 
присягою з цілуванням хреста. Тріада 
«держава—нація—церква (християнс-
тво)» не стала монолітом, яка б пронизу-
вала всю суспільну піраміду — від низів 
до верхівки владного олімпу, здатного 
вистояти в час життєвих випробувань: 
нападів кочовиків, монголо-татарської 
навали. Не маємо на увазі розпад Русь-
кої держави, бо відбувся закономірний 
політичний процес її дроблення як ім-
перії, але держава не щезла, вона, на 
переконання Михайла Грушевсько-
го, перейшла в галицько-волинський 
(ХIII ст.), литовсько-польський (ХIV-
ХVII ст.) періоди. 
 Розквіт Галицько-Волинського 
князівства (королівства) обумовле-
ний значною мірою близькістю до ка-
толицького Заходу з його поступаль-
ним розвоєм, утвердженням церков-
ної та релігійної обрядовості, що ус-
падкувала первісні (київські) корені, 
поєднанні з новітніми місцевими, гро-
мадськими й культурними формами, 
які надавали виразнішого національ-
ного обличчя державним структурам. 
Процес творення держав у Галичині, 
на Волині проходив у взаємодії релігії 
і держави. Знав ціну церкви найвидат-
ніший її керманич Данило Романович 
(Галицький), який в умовах татарської 
залежності збудував у новозаснованій 
столиці Холмі величний храм, корону-
вався у 1253 року з благословення папи 
Інокентія IV, тобто, західна орієнтація 
не була для нього чужою.
 Падіння Галицько-Волинської де-
ржави і падіння руського елементу, що 
колись домінував у Литовсько-Русь-

кому князівстві, йшло разом iз падін-
ням релігійного та церковного життя. 
Королівська Польща, міцно з’єднана з 
католицьким костелом, захопила ук-
раїнські землі, денаціоналізовувала 
князівсько-магнатську верхівку, яка 
без авторитетної церкви не встояла пе-
ред відступництвом; водночас право-
славна церква, не маючи державної під-
тримки, вгасала. Кризове кільце стис-
калося навколо неї в другій половині 
ХVI ст. після Люблiнської унії (1569 
р.), отримання Львівським церковним 
братством від константинопольського 
патріарха прав ставропігії, себто кон-
тролю над діяльністю єпископів, чого 
не знав костел, утворення московсько-
го патріархату (1589 р.), який зазіхав 
на європейський схід, підпорядкуван-
ня польській владі православних цер-
ков, їх полонізацію тощо. 
 У цій ситуації знову зринула ідея 
унії — єднання Київської митрополії 
з Римським престолом. Вона пройшла 
ретельний, непублічний підготовчий 
процес від майже одностайної згоди 
провідних ієрархів, у тому числі право-
славного князя Костянтина Острозько-
го, до її опонування з боку частини тих 
же ієрархів та князя на завершальному 
етапі. Берестейська унія (1596 р.) виз-
нала Папу головою Церкви та католи-
цького віровчення при збереженні тра-
диційного візантійсько-слов’янського 
обряду, своєї мови богослужінь, націо-
нально-церковного календаря, особли-
востей церковної організації, звичаїв, 
моралі. Проте найприкріший її наслі-
док — Україна, замість єдиної злученої 
Церкви, отримала дві церкви, що при-
вело до розколу її народу, довготрива-
лої затятої внутрішньої боротьби не без 
втручання сусідів. Унію активно про-
тегували король, костел, вони органі-
зували тотальний наступ на православ-
ну «схизму», що не могло не виклика-
ти спротиву з боку останньої. Посилю-
вало протистояння те, що православні 
ототожнювали унійців iз ляхами-като-
ликами. 

За часів Гетьманства й Австрійської 
монархії
 У релігійну полеміку духовенства вне-
сла «свіжість» i гостроту цивільна люд-
ність — козацтво, що вийшло на полі-
тичну арену з готовністю боронити «віру 
батьків». Гетьман Петро Конашевич-Са-
гайдачний зумів організувати таємне вис-
вячення нових єпископів (1620 р.) і таким 
чином відновити православну ієрархію. 
 Попри негативне сприйняття унії, 
вона значною мірою причетна до відро-
дження Православної церкви в Україні 
у ХVII ст. Виховані на західних взірцях 
духовного, католицького життя, зокрема 
ордену єзуїтів, такі оборонці православ’я, 
як Петро Могила. Церква придбала те, 
чого їй дуже бракувало й привело до 
упадку: релігійне виховання, освіта, дис-
циплінована організація, вміння обходи-
тись без підтримки влади. Ці засадничі 
чинники лягли в основу політичного і де-
ржавного утвердження нації, засвідчили 
свою міць у національній революції під 
проводом Богдана Хмельницького. Без 
авторитетної церкви й релігії, пише В. 
Липинський, не вдалось би ні Сагайдач-
ному, ні навіть Великому Богданові ор-
ганізувати з анархічних, напіврозбійни-
цьких козацьких ватаг одне державно-
національне тіло й здобути перемоги. 
 Урочистий в’їзд Б. Хмельницького в 
Київ напередодні Різдва після звитяг у 
1648 року, його зустріч iз православним 
духовенством, митрополитом Сильвес-
тром Косівим зробили гетьмана іншим: 
яка розмова відбулася між ними — за-
лишається таємницею, але увійшов він у 
митрополичу палату ватажком збунтова-
них козаків, а вийшов державотворцем. 
Однак ця гармонійна єдність не збігла-
ся в питанні Переяславської ради 1654 
року, де Б.Хмельницький, не підозрюю-
чи, з ким має справу, необачно погодив-
ся на військовий союз iз царем, опинився 
в його підданстві, на що не пішла Київсь-
ка митрополія. Проте її автономію Мос-
ква авантюрно ліквідувала 1686 року: 
московський патріарх висвятив київсь-
кого митрополита без згоди константино-
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Отримання Томоса від Вселенського патріарха Варфоломія, тобто, визнання Ук-
раїнської православної церкви (УПЦ) канонічною, незалежною від Московської 
патріархії, ми, греко-католики, сприйняли як власну велику перемогу над одвічним 
ворогом України.
У привітанні глави нашої Церкви (УГКЦ) преосвященного Святослава (Шевчука) до 
православних українців iз рішенням Об’єднавчого собору створити Єдину помісну 
українську православну церкву та обранням предстоятелем нової церкви блажен-
нійшого Епіфанія наголошується, що в цей історичний момент він «простягує брат-
ню руку від імені своєї церкви», бо «відтепер ми йдемо разом в історію, до єдності, 
до правди», і «від того, наскільки плекаємо єдність та долаємо те, що нас роз’єднує, 
залежить майбутнє Церкви, народу та української вільної, незалежної, європейської 
держави. Попереду багато праці». 
Не важко зауважити, привітання акцентує, принаймні на трьох проблемах у сьо-
годенному церковному житті України: «єдності церков; долі церкви і держави від 
єдності; «багато праці». 
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 250 грн. 48 коп.,
до кінця року — 626 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 330 грн. 48 коп.,
до кінця року — 826 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці — 46 грн. 22 коп.,
до кінця півріччя — 92 рн. 44 коп.
до кінця року — 231 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на березень і наступні місяці 2019 року як за елек-
тронною версією Каталогу видань України «Пре-
са поштою», так і за друкованим Каталогом ви-
дань України «Преса поштою».
 Оформити передплату на березень мож-
на до 18 лютого у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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польського патріарха, до останнього пої-
хали посланці від царя з соболями й золо-
тими червінцями, підкупили його — іс-
торія відома, скандальна. І хоч рішення 
про передачу Київської митрополії Мос-
ковському патріархату скасував наступ-
ного року Константинопольський собор, 
покарав ласого на хабар патріарха, це не 
мало значення. І тоді, і тепер Московщи-
на плює на міжнародні угоди, принципи 
співробітництва, але водночас вимагає від 
інших неухильного їх виконання, якщо 
це стосується її шкурних інтересів. 
 1686 рік відомий в історії і «Вічним 
миром» між Московським царством і Річ-
чю Посполитою, яким поділили між со-
бою Україну відповідно на Лівобереж-
ну та Правобережну. У релігійних пи-
таннях Московщина насаджувала своє 
православ’я в українських церквах, 
Польща — латинізацію, католицтво, 
протегуючи Берестейську унію та прово-
дячи жорстку антиправославну політи-
ку. З демократичних позицій сьогоден-
ня — це історія безцеремонного втручан-
ня держави в церковне життя. Невдовзі 
польський режим переконався, що уній-
на церква, опираючись на свою давню 
обрядовість та папський прихисток, стає 
«непослушною», національною. Кара не 
забарилася. 
 Австрійська монархія, що прийшла в 
Галичину після першого поділу Польщі 
(1772 р.), застала унійну церкву у вкрай 
занедбаному стані, де її вірних вважа-
ли другосортними, навіть у ряді місць 
священики відробляли панщину. Ці-
сарський освічений абсолютизм ліквіду-
вав цей стан, зрівняв у правах унійну цер-
кву з польською, назвавши їх відповідно 
греко-католицькою та римо-католиць-
кою, заборонив вживати термін «уніят» 
як образливий, заснував богословську 
школу для греко-католицького духо-
венства, закрив багато монастирів, що не 
займалися суспільною працею; церковне 
життя, його матеріальний стан взято під 
державну опіку.

Розгул безбожного режиму
 Рішучі кроки «бабці Австрії» у під-
тримці українства збереглися у його 
пам’яті, навіть виникла ініціатива в те-
перішній час спорудити пам’ятник ці-
сарю у Львові (до слова, в Чернівцях 
поставили). Під її конституційною ко-
роною Галичина, яку називали «Афри-
кою в центрі Європи», пройшла шлях 

національного відродження від випус-
ку підручників та популярної літерату-
ри народною мовою (у Перемишльській 
єпархії) до заснування першої політич-
ної партії європейського зразка у Львові 
(1890 р.), що небавом висунула питан-
ня здобуття Україною національної не-
залежності. На цьому столітньому ча-
совому шляху роль греко-католицьких 
ієрархів беззаперечна, в тому числі у 
протистоянні з поляками, які домагали-
ся права на Східну Галичину, переваж-
но заселену українцями. Протистояння 
вилилося у війну 1918-1919 років й осто-
ронь неї не були ні українські священи-
ки, ні польські ксьондзи. 
 Діти з сімей греко-католицьких свя-
щеників Євген Коновалець, Степан Бан-
дера, Ярослав Стецько та сотні таких же 
у важких умовах окупації жертовно бо-
ролись за незалежну Україну, зазнава-
ли репресій як від західних, так і схід-
них окупантів. Особливу нетерпимість 
демонстрував царизм до «уніатської» 
церкви, ліквідувавши її на приєднаних 
до імперії українських територіях після 
поділу Польщі. Цю політику успадкував 
більшовизм узагалі до церкви, релігії як 
«опіуму для народу». Утворена з ініціа-
тиви гетьмана Павла Скоропадського 
Українська Автокефальна православна 
церква на чолі з митрополитом Василем 
Липківським (1918 р.) була ліквідована 
(1927 р.), як згодом і владика. 
 Розгул безбожного режиму над свя-
тинями добре відомий, він добрався і 
до західних областей України, спочат-
ку теоретично, визнавши на Львівсько-
му псевдособорі (1946 р.) Берестейську 
унію не чинною, й одразу практично — 
випробуваним методом: заганяння при-
хожан, священиків у «єдино правильну» 
канонічну церкву московської підлег-
лості, хто не корився — етапував до «бі-
лих ведмедів», закриття церков, пере-
творення їх у склади тощо; найважніше 
— вбивав у людські голови, що «уніатсь-
ка церква» витворила «найлютіших во-
рогів українського народу — українсь-
ких буржуазних націоналістів». Заве-
дена потужна пропагандистська маши-
на дечого домоглася. Обмежимось лише 
двома фактами: село Прилбичі (Львів-
щина) й село Заздрість (Тернопільщи-
на), що дали українству не тільки ду-
ховних велетів, а й великих політиків, 
відповідно А. Шептицького та Й. Сліпо-
го, нинішні сільські обивателі виявля-

ли негативну байдужість у збереженні 
меморіальних залишків, створенні му-
зейних куточків. Окремої мови заслу-
говує проблема повернення храмів гре-
ко-католикам після виходу церкви з ка-
такомб, спротив, котрий вони зустріча-
ли від багатьох адаптованих до режиму 
православних громад під орудою батю-
шок, контрольованих кагебістами. 
 Уся ця брутальна історія — таки 
справа «рук Москви», її нинішні агенти 
мають совість репетувати про втручан-
ня українських посадовців у церковне 
життя, бо, бачте, порушують конститу-
ційний припис щодо відокремлення де-
ржави від церкви, витворили реальний 
агресивний міф «русского міра». Про що 
мова, якщо українською «мір» — це або 
мир, у сенсі, спокій, або світ? Сприйма-
ти Росію «миротворцем» можуть хіба бо-
жевільні чи інопланетяни. На відверту 
практику «прінуждєнія к міру» чи зво-
рушливі поетичні рядки «Хотят ли рус-
ские войны?» відповідь однозначна: Хо-
чуть! Вони воюють постійно і всюди, в 
Україні зокрема!
 Стосовно світу як людських досяг-
нень, де в претензійнiй пихатості росіян 
— тих, котрі «после первой не закусыва-
ют», відсутній здоровий глузд, що спро-
вокував уїдливо назвати Росію «родіной   
слонов», вгледіти в низці етнічних, те-
риторіальних складових, поцуплених в 
інших народів і розрекламованих як «іс-
конно русскіє» (зауважимо, «русскіє» — 
прілагатєльноє, прикметник!): хвалені 
ними пельмені — винахід китайців, ба-
лалайка — туркменська, матрьошка — 
японська, кокошник — мордовський, 
ментальність — угро-фінська, історія 
— українська; вражає амбітність на 
першопрохідців у науково-технічному 
прогресі, починаючи від «Лєвші», який 
«підкував блоху»; щоправда, на такі по-
трібні людині винаходи, як водогін, ка-
налізація, унітаз, не замахуються, вони 
ще не стали надбанням для значної час-
тини населення «страни побєдітєлєй». 

Вектор України міцно повернуто 
на Захід
 «Прощай, немытая Россия...» — сло-
ва російського поета, які неодноразово 
цитував Президент України Петро По-
рошенко, напрочуд доречні. Теперіш-
ній вектор України міцно повернуто на 
Захід, вона звільнилася від московсь-
ких релігійних пут, завдяки зусиллям 
державних особистостей та насамперед 
мужності й наполегливості Вселенсько-
го патріарха Варфоломія. Чимало грець-
ких діячів залишили сліди в історії Ук-
раїни, одні помітні, інші не дуже, де-
які з лукавою візантійською позоло-
тою, але українці завжди пам’ятатимуть 
його ім’я та, сподіваємось, не забувати-
муть і константинопольського патріарха 
Діонісія IV, який погодився на передачу 
Київської церкви Москві. 
 Відносини УПЦ та УГКЦ у нинішній 

ситуації наразі не дають підстав непокої-
тися. Її молоді ієрархи Епіфаній та Свя-
тослав, не обтяжені вантажем минуло-
го, російськими духовними догматами, 
бо студіювали в західних інституціях, 
усвідомлюють свою роль і відповідаль-
ність на сучасних історичних поворотах. 
УПЦ, зайнята утвердженням власної 
присутності серед православних церков 
на європейському Сході  та збільшенням 
своїх прихильників за рахунок прито-
ку парафій від Російської православної 
церкви в Україні, не претендує на греко-
католицькі єпархії, рівно ж як і УГКЦ, 
котра теж не має намірів перетягувати 
на свій бік православних братів. Вірить-
ся, ганебна історія «битв за храми» в за-
хідному регіоні канула в Лету, водно-
час об’єднання обох церков не буде, про 
що заявив преосвященний Святослав, 
орієнтуючи за єдність, котра веде до Во-
лодимирового хрещення. Залишається 
здогадуватися, про що мовиться; якщо 
це апелювання до ще не поділеного хрис-
тиянства, що в ідеалі привабливе, але на 
практиці дуже сумнівне. Очевидно «єд-
ність» треба розглядати з позицій спіль-
ної роботи православних і греко-католи-
ків на благо унітарної, могутньої Украї-
ни, як це вчинив Великий Володимир. 
Понад 400-літня вірність УГКЦ Римсь-
кому престолу, західноєвропейському 
вектору, який обрала Українська держа-
ва, забезпечуватиме їм, державі і церк-
ві, гармонійність, вагомість у внутріш-
ніх і зовнішніх зносинах, беручи до ува-
ги, що Ватикан — держава! 
 Вникаючи у звитяжну та жертовну 
історію УГКЦ, сприймаючи оцінки з 
боку неупереджених православних осо-
бистостей — історика і державного дія-
ча Дмитра Дорошенка, Президента Пет-
ра Порошенка (виступ на Всеукраїнсь-
кій прощі в Зарваниці, липень 2018 р.) 
та інших, напрошується крамольно-па-
радоксальне запитання: як би склалась 
доля українського народу, коли б цер-
ковні очільники одностайно прийняли 
Берестейську унію, обрали дорогу до єв-
ропейської цивілізації, стали під покров 
Папи? Страхи, що католицизм неминуче 
призведе до ополячення, виявилися над-
то перебільшеними, він не зробив чехів 
німцями, словаків і хорватів — мадяра-
ми, водночас московське православіє за-
гнало українців у «братні обійми» росій-
ського ведмедя. 
 З викладеного та інших фактів випли-
ває: держава і церква, службовець і свя-
щеник ніколи не були й не будуть ізольо-
ваними, бо це людський, взаємотворчий 
організм, кожний iз них має свою спе-
цифіку, і мудрість їх у тому, щоб її пова-
жати, не пхатися у внутрішнє, специфіч-
не життя один одного, не радити, скілько-
ма пальцями хреститися або яке взуття 
випускати, водночас розвивати відноси-
ни на засадах гармонії, толерантності за-
для національних інтересів народу, пле-
кати високі моральні чесноти. ■

...та Святослав.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙

в історію, 
до правди
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Ігор ВІТОВИЧ

 Другого лютого сплив термін 
ультиматуму, який Сполучені 
Штати висунули Росії, коли ви-
магали від неї впродовж 60 днів 
повернутись до виконання 
зобов’язань за Договором про 
ліквідацію ракет середньої та 
меншої дальності (ДРСМД, у 
міжнародній класифікації — 
INF). У Вашингтоні вважають, 
що РФ порушила договір, коли 
створила крилату ракету назем-
ного базування  9M729 для ком-
плексу «Іскандер». 
 Через відсутність реак-
ції Москви Білий дім зупинив 
дію договору. Рішення оголосив 
у Вашингтоні державний секре-
тар США Майк Помпео. «Під час 
прес-конференції у Державному 
департаменті Майк Помпео зви-
нуватив Росію у тому, що вона 
виробляє і розгортає ракети, про 
які йдеться у договорі INF. Пом-
пео наголосив, що дії Росії ста-
новлять загрозу для Сполуче-
них Штатів та їхніх союзників. 
Держсекретар додав, що амери-
канське рішення про формаль-
ну процедуру виходу з договору 
має підтримку союзників США 
в НАТО. За словами голови дип-
ломатії, у суботу, 3 лютого, Ва-
шингтон призупиняє дію дого-
вору INF, а за півроку документ 
втратить свою формальну силу, 
за винятком ситуації, якщо Мос-
ква доведе, що дотримується до-
мовленостей від 1987 року».
 У свою чергу, 2 лютого пре-
зидент РФ Володимир Путін ого-
лосив, що його країна призупи-
няє свою участь в ДРСМД — це 
«дзеркальна відповідь» на при-
зупинення членства США, яке 
набуло чинності того ж дня. 
 Нагадаємо: Договір між СРСР 
і США про ліквідацію ракет се-
редньої та малої дальності був 
підписаний генеральним секре-
тарем ЦК КПРС Михайлом Гор-
бачовим та президентом США 

Рональдом Рейганом 8 грудня 
1987 року, під час радянсько-
американської зустрічі на вищо-
му рівні у Вашингтоні. Учасни-
ки договору взяли зобов’язання 
не виробляти, не випробовува-
ти та не розгортати балістич-
ні та крилаті ракети наземного 
базування середньої (1000-5500 
км) і малої (500—1000 км) даль-
ності та не виробляти їх у май-
бутньому. Договір INF є однією 
з основ безпеки у світі. Він без-
строковий, однак кожна сторо-
на має право його розірвати, на-
давши переконливі докази про 
необхідність свого виходу. А до-
каз такий, що Росія вже кілька 
років має понад 16 крилатих ра-
кет 9М729 (SSC-8 за класифіка-
цією НАТО). Американці та їхні 
союзники в НАТО вважають це 
порушенням ДРСМД, оскільки 
ці ракети, оснащені ядерними 
боєголовками, мають радіус дії 
від 500 км.
 Договір має надзвичайне 
значення тому, що у порівнянні 
з міжконтинентальними ракета-
ми з ядерними боєголовками ра-
кети середньої дальності здатні 
долетіти до цілі за лічені хвили-
ни та не залишають противнику 
шансів підготуватись до удару 
та відбити його. 
 Такі ракети здатні за якусь 
мить перетворити Європу 
на пустелю. Тому міністр обо-
рони Німеччини Урсула фон 
дер Ляєн назвала ДРСМД клю-
човим елементом європейської 
безпеки. У Бундестазі Німеч-
чини для порятунку Договору 
запропонували Росії перенести 

крилаті ракети наземного базу-
вання 9М729 за Урал, повідом-
ляє газета «Франкфуртер Аль-
гемайне». 
 Депутати Європарламенту 
також занепокоєні рішенням 
США призупинити участь у ДР-
СМД. Одні пропонують розроби-
ти санкції для тиску на Росію, 
інші — за дипломатію. Є й ті, 
хто підтримує крок Вашингто-
на. Так, член підкомітету з без-
пеки і оборони Європарламенту 
Клаус Бухнер зазначає: «Росія 
не повинна безкарно порушува-
ти міжнародні договори. Тому 
ЄС слід було би разом зі США 
розробити економічні санкції 

проти Росії та використати їх як 
інструмент тиску». За його сло-
вами, між ЄС і США немає роз-
біжностей щодо того, що РФ по-
винна виконувати ракетний до-
говір, різниця полягає в тому, 
як спонукати президента Росії 
Володимира Путіна до цього. 
«Односторонній вихід iз ДРС-
МД наражає все людство на ве-
ликий ризик ядерної війни та в 
підсумку не досягне своєї мети», 
— певен євродепутат. Він додав, 
що своїм рішенням президент 
США Дональд Трамп розв’язує 
нову глобальну гонку озброєнь.
 Іншої думки дотримується 
заступник голови підкомітету з 

безпеки і оборони Яромір Штеті-
на. У розмові з кореспондентом 
«Німецької хвилі» чеський єв-
родепутат від фракції Європей-
ської народної партії (ЄНП) за-
явив про підтримку рішення 
США. 
 «Для нас очевидно, що Росія 
порушила цей договір», — за-
явила канцлер Німеччини Ан-
гела Меркель. Вона додала, що 
після оголошення рішення США 
про вихід iз договору треба нама-
гатись використати шестимісяч-
ний термін для переговорів iз 
Москвою. «З Росією треба далі 
говорити», — наголосила Мер-
кель. ■

Папа Франциск 
на Аравійському 
півострові 
 Папа Римський Франциск у 
неділю, 3 лютого, прибув з пер-
шим в історії Католицької церкви 
візитом до Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратів. Метою поїздки, що 
триватиме три дні, буде участь 
у конференції з міжрелігійної 
взаємодії та діалог з мусульма-
нами, щоб «піти разом шляхом 
миру», зазначив Папа у «Твіт-
тері». Конференція організова-
на під егідою Мусульманської 
ради старійшин і скерована на 
боротьбу з релігійним фанатиз-
мом. Понтифік зустрінеться з 
представниками мусульмансь-
кої та буддистської спільнот. Він 
також відвідає католицькі пара-
фії. В ОАЕ християнська спіль-
нота нараховує близько 900 ти-
сяч осіб, що становить 10% на-
селення країни. Сьогодні, 5 лю-
того, Папа відслужить месу в 
Абу-Дабі. Всі 130 тисяч запро-
шень на службу глави Католи-
цької церкви розійшлися за лі-
чені години. 

Росія стала другою за 
дешевизною бензину 
в Європі
 Російський бензин визна-
ний одним із найдешевших в 
Європі, повідомляє РІА «Но-
вості» з посиланням на власні 
ж дослідження. Фахівці аген-
ції порівняли ціни на 95-й бен-
зин в 33 європейських країнах, 
а також у Казахстані. За резуль-
татами досліджень виявилось, 
що найдешевший бензин — у 
Казахстані. Там літр 95-го кош-

тує 30,9 рубля. На другому місті 
Росія — 45 руб/літр. А брон-
за за Білоруссю — 46,9 рубля. 
Україна на четвертому місці — 
72,1 рубля. За даними російсь-
кої агенції, найдорожчий бен-
зин в Європі — в Нідерландах 
— 117,7 рублів за літр. «До-
слідження» покликане заспо-
коїти російських водіїв, які обу-
рюються останніми значними 
підвищеннями ціни пального в 
Росії. 

У Польщі створена 
нова опозиційна 
партія «Весна»
 Колишній мер польського 
міста Слупськ та перший від-
критий гей серед політиків краї-
ни Роберт Бедронь зареєстру-
вав опозиційну до влади пар-
тію. На з’їзді у неділю, 3 лютого, 
у Варшаві він оголосив, що пар-
тія під назвою «Весна» (Wiosna) 
братиме участь у виборах до Єв-
ропарламенту, які відбудуть-
ся 23-26 травня. За словами 
Бедроня, програма його пар-
тії заснована на трьох стовпах 
— людина, суспільство та де-
ржава. Вона включає, зокрема, 
відмову Польщі від видобутку 
вугілля до 2035 року, скорочен-
ня вирубки лісів та лібераліза-
цію закону про аборти у країні. 
Бедронь також пообіцяв створи-
ти комісію з правосуддя та при-
мирення, а також притягнути до 
відповідальності лідера правля-
чої партії Польщі «Право і спра-
ведливість» Ярослава Качинсь-
кого та інших політиків за пору-
шення «свободи і прав, закріп-
лених у Конституції». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Венесуели Ніколас Ма-
дуро відхилив ультиматум європейсь-
ких держав щодо оголошення у країні 
нових президентських виборів. Уве-
чері в неділю, 3 лютого, коли спливав 
термін, який встановили європейські 
країни, Мадуро повторив свою відмову. 
«Вони намагаються загнати нас ульти-
матумами в кут, аби примусити нас до 
надзвичайної ситуації конфронтації», 
— заявив він в ефірі іспанського теле-
каналу La Sexta. Він додав, що не буде 
«піддаватися тиску».
 Водночас президент Венесуели під-
тримав проведення зустрічі контак-
тної групи з представників країн Ла-

тинської Америки та ЄС у столиці Уруг-
ваю Монтевідео, оскільки це може при-
вести до «діалогу між венесуельцями 
для розв’язання наших питань». Він 
також знову закликав опозиційного лі-
дера Хуана Гуайдо до переговорів, які 
той раніше відкинув.
 Cім держав ЄС, які висунули ульти-
матум Мадуро, 4 лютого оприлюднили 
спеціальну заяву. Представники влади 
одразу кількох країн ЄС заявили, що 
вважають опозиційного лідера Хуана 
Гуайдо президентом Венесуели. З та-
кими заявами ФРН, Франція, Швеція, 
Британія, Іспанія, Австрія та Латвія 
виступили в понеділок після того, як 
Мадуро відмовився провести достро-
кові вибори президента. Також цього 

дня планували зустріч представників 
держав так званої «Групи Ліми» (Кана-
да та 13 латиноамериканських країн) в 
Оттаві щодо ситуації у Венесуелі та по-
дальших дій. 
 А перше засідання Міжнародної 
контактної групи країн Європейського 
Союзу і Латинської Америки з приво-
ду кризи у Венесуелі відбудеться 7 лю-
того у Монтевідео . Про засідання кон-
тактної групи, присвячене ситуації у 
Венесуелі, повідомили очільниця дип-
ломатії ЄС Федеріка Могеріні та прези-
дент Уругваю Табаре Васкес. У спіль-
ній заяві вказано, що зустріч в уруг-
вайській столиці відбудеться на мініс-
терському рівні.
 Контактна група складатиметься iз 
представників Європейського Союзу та 
восьми держав-членів ЄС: Франції, Ні-
меччини, Італії, Нідерландів, Порту-
галії, Іспанії, Швеції та Великої Бри-
танії і чотирьох країн Латинської Аме-
рики: Болівії, Коста-Рики, Еквадору та 
Уругваю. У документі наголошується, 
що мета зустрічі — «сприяти створенню 
умов для політичного і мирного проце-
су, який дозволить венесуельцям прий-
няти рішення щодо їхнього майбутньо-
го шляхом проведення вільних і прозо-
рих виборів, згідно з Конституцією». 
 Водночас Вашингтон не виключає 
військового втручання в ситуацію у 
Венесуелі. Про це президент США До-
нальд Трамп заявив в інтерв’ю телеком-
панії Сі-Бі-Ес, що вийшло в ефір у неді-
лю, 3 лютого. «Це, безперечно, один iз 
варіантів», — сказав він. Трамп додав, 
що відхилив прохання венесуельського 
президента Ніколаса Мадуро про зуст-
річ. «Ми дуже далеко зайшли в цьому 
процесі», — пояснив він свої дії.
 У суботу, 2 лютого, в Каракасі від-
бувся черговий антиурядовий мітинг. 
Близько 160 тисяч людей вийшли на 
вулиці столиці з вимогами відставки 
Мадуро. ■

НЕМИРНИЙ АТОМ

Повіяло попелом. Ядерним 
США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

■

Російська крилата ракета, що спричинила вихід США з Договору, підписаного ще Рейганом і Горбачовим.❙

НОВИНИ ПЛЮС■

Каракас у суботу: близько 160 тисяч людей вийшли на вулиці столиці.❙

КОНФЛІКТ

Солодкий смак влади
Попри внутрішній і зовнішній тиск, президент 
Венесуели відмовляється залишити посаду

■
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Валентина САМЧЕНКО

 За родовим походженням цьо-
го художника можна вважати симво-
лом соборної України: його мати — 
з-під Чернігова, батько — з-під Льво-
ва. А малював він по-європейськи, не-
зважаючи на те, що творити починав 
у радянські часи. Створював пейзажі, 
натюрморти, ню, настінні розписи у 
стилях реалізму і символізму, дотри-
муючись українських та європейсь-
ких традицій. Три десятки його робіт 
зберігаються в Чернігівському облас-
ному художньому музеї імені Григорія 
Галагана.  Близько 200 — із приватних 
колекцій і музеїв — із 25 січня по 15 бе-
резня  експонують на виставці у Києві 
на Андріївському узвозі, в мистецько-
му просторі Брей-Сlub.
 Народився майбутній художник 
Євген Кріп у Жовкві 71 рік тому. У 
Львівському інституті декоративно-
прикладного мистецтва здобув гар-
ну професійну освіту у викладачів ще 
старої школи Парижа, Варшави, Мюн-
хена під керівництвом свого улюбле-
ного вчителя, культового і тоді Рома-
на Сельського. Згодом викладав у Чер-
нігові, у дитячій художній школі. За 
життя відбулося у цьому древньому 
місті три персональні виставки худож-
ника, у 1987, 2001 та 2008 роках.
 «Подобалася мені у Євгена і така 
риса, як внутрішня свобода, — каже 
галерист Олександр Брей. — Як на 
мене, ця риса має бути головною не 
тільки для художників, а взагалі для 
творчої особистості. У ті часи, коли 
на теренах колишнього СРСР пану-

вав «соцреалізм», Кріп сміливо пору-
шував ідеологічні догми, створюючи 
нову живописну естетику».
 Мистецтвознавці називають жи-
вопис Євгена Крiпа оазою в художньо-
му заповіднику радянських часів. Його 
творчість змінювалася разом iз часом. 
Змінювалися і стилі: від реалізму до 
абстракціонізму. Ось картини року за-
кінчення навчального закладу, 1973-го: 
«Вікно», «Дачна кімната», «Буяє літо», 
«Поле — як доля», диптих «Автопорт-
рет». Зовсім близькі за часом написання 
«Скрипка грає» і портретні роботи вели-
кого формату «Катерина», «Маруся», а 
також «Безбатченко» — зображення зі 
спини. А потім будуть «Берегиня», «Бо-
городиця в червоному» і «Українка», 
«Венеція», незвичайний графічний 
цикл: «Гриць на конику вертиться», 
«Ой люблю Гриця», «Люблю Гриця-мо-
лодця» та інші. У 2012 році Кріп ство-
рив знаменитий триптих, яким привер-
тав увагу до трьох видатних українців: 
Казимира Малевича, Олександра Архи-
пенка та Марії Приймаченко. 
 «Кріп добре розумівся на мистец-
тві, — ділиться спогадами Олександр 
Брей. — Водночас, маючи сучасні по-
гляди на живопис, не відкидав нічо-
го цінного і справжнього із класики. 
І стосується це не тільки живопису, а 
й літератури, музики тощо. Він з на-
солодою слухав Моцарта, Бетховена, 
Вівальді, а водночас — Вертинсько-
го і Висоцького. Як і для Едгара Дега, 
пастель стає улюбленою технікою Крi-
па. Він любив пастель чи не найбільше 
з усіх сучасних художників, котрих 
я знав. Упродовж майже всього свого 

життя він повертався до цієї техніки. 
Легкість, чистота кольору, прозорість 
тону — все це приваблювало Євгена. 
Кріп творив у північноукраїнському 
місті, позбавленому яскравих фарб, 
тому пастельні кольори більше підхо-
дили до його стриманої натури, і голо-
вна їх перевага не в силі та яскравості, 
а у вишуканості й простоті. Одна з 
найулюбленіших тем у творчості Крi-
па — натюрморт. Переважно це квіти. 
Він пише їх по-різному, залежно від 
настрою, то декоративно, то лірично, 
то аскетично, але завжди все доведено 
до колористичного ідеалу».
 Євген Кріп — і майстер монумен-
тальних розписів. На жаль, більшість 
iз них на стінах вузівських гуртожит-
ків і кафе не збереглася. І донині су-
проводжує студентів та викладачів 
цикл художника за творчістю Мико-
ли Гоголя у Ніжинському педагогіч-
ному університеті.
 На виставці робіт Євгена Крiпа у 
Києві презентували унікальний ху-
дожній альбом, а також представили 
два фільми про митця. Родичі переда-
ли картини Євгена Крiпа до Національ-
ного музею у Львові імені Андрія Шеп-
тицького та Національного художньо-
го музею України. ■

ВИСТАВКА

Легенда про 
срібні дзвони
Ольгу Кравченко надихнув до 
творчості Віктор Зарецький
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Музеї історії Києва представляє персо-
нальну виставку «Срібна земля» відома сучас-
на художниця Ольга Кравченко. Пані Ольга 
живе в Києві, народилася на Хмельниччині, 
а своєю другою батьківщиною вважає Закар-
паття. Вісімнадцять років, відтоді, як облю-
бувала й придбала дім під червоним черепич-
ним дахом у Воловці, на полотні оспівує це се-
лище, а ще Пилипець, Мукачеве, Ужгород. 
Як мінімум двічі на рік вона їде в цей край.
 — Срібна земля — інша назва Закарпат-
тя, — це легенда про срібні закопані дзвони, 
— захоплено розповідає Ольга Кравченко. 
— Тобто довго над назвою виставки не дума-
ла. Та й донька порадила, бо більшість кар-
тин — це пейзажі, краєвиди, фантастичні ко-
пиці сіна, сакура — характерні для регіону. 
Щоправда, не всі місцеві жителі знають й ус-
відомлюють, в якому чудовому краї живуть 
— на срібній землі.
 Відтак, майже двадцять рокiв, як узяла 
пензля до рук, пані Оля їздить на Закарпат-
тя.
 «Картина має бути розкішшю для очей», 
— сказав свого часу Ежен Делакруа. Так 
воно і є. Споглядаючи роботи художниці, око 
радіє, душа насолоджується, наповнюється 
творчістю. Блукаєш посеред тієї краси, вди-
хаєш аромати скошеного сіна з вішальників 
(мала копичка сіна), милуєшся краєвидами, 
затамовуєш подих під сакурою... На мить 
зупиняєшся біля Мукачівського замку, ми-
луєшся ошатною дерев’яною церквою в ма-
льовничому селі Гукливе, слухаєш, про що 
шепоче Шипіт...
 Не забула художниця й колишню чеську 
школу із зворушливими смарагдовими две-
рима, і місточок через потік. Воловець літній, 
зимовий, вечірній. Міст, станція. І, зрештою, 
Різдвяна ялинка. Пощастило ж тобі, селище 
Воловець, що з такою любов’ю тебе описала 
Ольга Кравченко.
 На виставці представлено 73 роботи. Це 
часточка творчості художниці. «Багато робіт 
розкупили, роздарувала, — розповідає вона. 
— Багато перебувають у музеях i приватних 
колекціях Великобританії, Італії, Іспанії, 
Норвегії, Росії. Румунії, США, України».
 Ось «Парад копиць» — не відпускає. 
Хочеться вдихнути на повні груди того 
трав’яного аромату, пройтися поміж танцю-
ючих вивищень. А деруться копиці до гори, 
під самісінький ліс. І виструнчилися, мов на 
конкурсі краси. 
 І так захоплює кожна картина Ольги Крав-
ченко — мов маленька новела, етюд чи історія 
життя. Як не погодитися зі словами письмен-
ниці Любові Голоти про художницю: «Вона 
захоплена світом, який переносить на полот-
но. Її картини не пахнуть фарбами. Вони пах-
нуть повітрям і простором». Цвітіння сакури, 
мальовничі селища, унікальна архітектура, 
святкові й побутові сценки чарівного Закар-
паття, виконані в легкій імпресіоністичній 
манері — й оживають перед очима глядача.
 Філолог за освітою, Ольга Кравченко взя-
ла пензлик до рук після сорока років, як і її 
батько, хоча бажання малювати мала ще з ди-
тинства. Навчалася самостійно, а також бра-
ла приватні уроки живопису та графіки. По-
чинала з зображення квітів, згодом зацікави-
лась пейзажами. Найважливішим у творчому 
процесі вважає щирість і пристрасть.
 Однією з найвизначніших подій сво-
го творчого життя Ольга Кравченко вважає 
знайомство з легендою українського живопи-
су Віктором Зарецьким, який свого часу на-
писав портрет майбутньої художниці в стилі 
сецесіон. Саме зустріч iз митцем послужила 
їй поштовхом до початку власного творчого 
шляху.
 «Я вражена, — тамує подих Віра Варино-
ва-Кулеба, народна художниця України. — 
Це ж треба народитися такому українсько-
му Ван Гогу. Їй Богом даний талант. Її хатки, 
мов намисто. Це не просто пейзажі — це каз-
ка, яка живе в душі Олі». ■

■

Едуард ОВЧАРЕНКО

 Композицією «Червона кали-
на» на музику Ігоря Іващенка в 
музичній редакції Євгена Досен-
ка, яку присвятили сторіччю Злу-
ки українських земель, закінчився 
один із останніх святкових концер-
тів Київської муніципальної ака-
демії танцю імені Сержа Лифаря. 
Його проведення стало можливим 
завдяки Національній опері Украї-
ни імені Тараса Шевченка, Київсь-
кій міськдержадміністрації та де-
партаменту культури КМДА.
 Історія КМАТ імені Сержа Ли-
фаря бере свій початок iз громад-
ської організації «Українська ака-
демія танцю», що була створена 
в січні 1994 року за ініціативою 
Юрія Станішевського та Андрія 
Лягущенка при Національній опе-
рі України на хвилі повернення в 
Україну постаті її славного сина — 
Сержа Лифаря. Нині цей навчаль-
ний заклад працює у статусі Ко-
леджу хореографічного мистецтва 
«Київська муніципальна академія 
танцю імені Сержа Лифаря».
 Філософія освітнього проце-
су та творчості КМАТ імені Сер-
жа Лифаря базується на принци-
пі безперервної ступеневої підго-
товки, яка починається з навчан-
ня дітей 5-6 років і завершується 
одержанням молоддю вищої хо-
реографічної освіти. Тут навча-
ються об’єднані академічні групи 
юнаків класичного та народного 
відділень, які здобувають підго-
товку з класичного та дуетно-кла-
сичного танцю в одних викладачів, 
що в підсумку надає можливість 
вирішувати спільні навчально-
творчі завдання й випускати про-
фесіональних універсальних ви-
конавців. Ще одним успішно ап-
робованим принципом навчальної 
діяльності КМАТ є методика роз-
криття балетних здібностей мо-
лодої людини, яка за об’єктивних 
причин не мала змоги розпочати 

навчання у звичайні терміни. 
 Перед концертом всі глядачі 
мали змогу ознайомитися з вистав-
кою «15 років. Київська муніципаль-
на академія танцю». Серед пред-
ставлених експонатів публікації в 
газетах «Україна молода», «Слово 
Просвіти», «Освіта», «Хрещатик», 
«Культура і життя», «День», при-
свячені Академії. Афіші та світли-
ни різних років, що є своєрідним лі-
тописом цього колективу. Поруч — 
звернення: «Дорогі друзі! У Києві 
нарешті з’явилася вулиця Сержа 
Лифаря. 71 голос «за». Київська 
міська рада 17 листопада 2018 року 

підтримала перейменування вулиці 
Олександра Сабурова в Деснянсь-
кому районі на вулицю Сержа Ли-
фаря. З поверненням, дорогий ма-
естро. Дякуємо всім, хто відгукнув-
ся на наше прохання взяти участь у 
громадському обговоренні та прого-
лосував «за». Дружньому колекти-
ву, співробітникам, учням та студен-
там академії танцю, батькам студен-
тів та всім небайдужим. Разом ми 
— сила! З повагою, Київська місь-
ка академія танцю ім. Сержа Лифа-
ря».
 А той вечір запам’ятається 
глядачам і танцівникам не од-

нією прем’єрою. Розпочали кон-
церт уперше показаною компози-
цією «Два фавни» Дебюссі, при-
свяченою народженим у Києві 
геніям світового балету Вацла-
ву Ніжинському та Сержу Лифа-
рю (хореографія Дмитра Клявіна, 
виконавці — студенти І-ІVкурсів 
спеціалізації «класична хореог-
рафія». Солісти: Ян Малакі, Ми-
хайло Мордасов та Микола Варва-
люк. Робота заслуженого артиста 
України Дмитра Клявіна. Репети-
тор Надія Ятченко). 
 Більше двох годин тривав свят-
ковий гала-концерт iз номерів кла-
сичної, народно-сценічної та сучас-
ної хореографії. Серед представле-
них творів: варіації зі всесвітньо ві-
домих балетів «Лебедине озеро» 
та «Лускунчик» Петра Чайковсь-
кого, «Арлекінада» Рікардо Дрі-
го, «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса, 
«Сатаніла» та «Есмеральда» Це-
заря Пуні, «Гаяне» Арама Хачату-
ряна, «Марна пересторога» Петера 
Людвіга Гертеля, «Кантата 51» Йо-
ганна Себастьяна Баха. Представи-
ли і перлини української культури: 
«Весняний козачок» (музика Ігоря 
Іващенка в музичній редакції Єв-
гена Досенка), «Чабани», «Волин-
ська топотуха» (музика народна); 
і культурну спадщину інших: «Вір-
менський танець» Арно Бабаджа-
няна, «Польська сюїта» Збігнєва 
Намисловського, «Сільський Дон 
Жуан» Юрія Зарицького. 
 Вдячні глядачі довго аплоду-
вали студентам та учням академії 
Софії Ульянець, Артему Колба-
синському, Дмитру Бородаю, Іллі 
Темченку, Катерині Латушко, Оле-
гу Подольному та багатьом ін-
шим. Майстерності учнів навча-
ли викладачі, зокрема, заслужені 
артисти України Владислав Солда-
тенко й Олександр Нестеров, лау-
реати міжнародних конкурсів Ва-
дим Сабодаш, Наталія Хоменко, 
заслужений працівник культури 
України Лариса Гелун. ■

СТОЛИЦЯ

Балетне свято
У Національній опері овації отримала 
муніципальна Академія танцю імені 
Сержа Лифаря

■

Учасники концерту.
Фото надане організаторами.

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Оаза самобутньої творчості
У Києві показують роботи Євгена Крiпа

■

Євген Кріп. ❙
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Григорій ХАТА

 Фран Соль перейшов у 
«Динамо», Ярослав Раки-
цький перебрався до «Зені-
ту», а Мар’ян Швед підпи-
сав контракт із «Селтіком». 
В умовах футбольного шти-
лю, котрий нині панує в Ук-
раїні, ось ці три трансфери 
виглядають потужними збу-
рювачами спокою у вітчиз-
няному футболі.
 На тлі переходу Ракиць-
кого до заможного російсь-
кого клубу навіть дві пораз-
ки «Шахтаря» опонентам з 
Балканів, котрих зазнали пі-
допічні Паулу Фонсеки на ту-
рецьких зборах від хорватсь-
кого «Хайдука» та сербського 
«Партизана», сприймаються 
значно спокійніше, ніж не-
однозначний, якоюсь мірою, 
навіть провокаційний хід уже 
колишнього «гірника» 
 Утім з огляду на те, що 
рідний батько Ракицько-
го живе в Санкт-Петербурзі, 
вибір захисником збірної Ук-
раїни для продовження своєї 
кар’єри російського клубу 
має зрозуміле обґрунтуван-
ня. Щойно в «Зеніті» офіцій-
но оголосили про підписання 
3,5-річного контракту з Раки-
цьким, значна кількість ук-
раїнських фубольних фанів 
заявила про те, що футболіст 
iз таким прізвищем для них 
більше не існує.
 У самому ж «Шахтарі» 
значно спокійніше постави-
лися до вибору вихованця 

своєї академії. «Нашу ко-
манду залишає дуже важли-
вий гравець. Випускник ака-
демії «Шахтаря», який став 
одним iз кращих футболістів 
нашого клубу та яскравим 
прикладом для всіх вихован-
ців клубної школи. Бажаємо 

Ярославу удачі в «Зеніті», 
— з такою заявою виступив 
власник «Шахтаря» Рінат 
Ахметов.
 Через кілька днів після 
цього трансферу «гірники» 
в Туреччині «всуху» — 0:2 
— програли «Партизану». 

Шукаючи бодай якийсь по-
зитив після невдачі, порту-
гальський очільник «Шахта-
ря» заявив, що в програній 
грі його підопічні створили 
більше голевих моментів. 
Зрештою, на турецьких збо-
рах «гірники» не лише про-

грають: у спарингах iз поз-
нанським «Лехом» (3:0) та 
данським «Хобро» (2:1) ко-
лектив Фонсеки мав пере-
конливiший вигляд.
 Основний конкурент «гір-
ників» на внутрішній арені — 
«Динамо» — другу частину 
іспанського збору розпочав iз 
розгромної перемоги над бол-
гарським ЦСКА — 3:0. «Ми 
приділили увагу надійній грі 
в обороні, виправили помил-
ки, припущені в програному 
матчі зі «Спартою», — заува-
жив головний тренер дина-
мівців Олександр Хацкевич.
 Відзначимо, що третій гол 
у чотирьох матчах за «біло-
синіх» в Іспанії забив їхній 
капітан Віктор Циганков. Під 
час зимового трансферного 
вікна iноземні клуби проявля-
ли серйозний інтерес до тала-
новитого півзахисника, проте 
в столичному клубі вирішили 
не поспішати з продажем пер-
спективного футболіста.
 А от у «Карпатах» вирі-
шили не чекати завершен-
ня сезону й уклали угоду з 
«Селтіком» щодо майбутньо-
го свого нападника Мар’яна 
Шведа. І нехай другу части-
ну чемпіонату він продов-
жить грати за львівський 
клуб, у кишені здібного ви-
конавця, котрий, до слова, 
в 2015—2017 роках пере-
бував у системі іспанської 
«Севільї», вже є контракт iз 
легендарним шотландським 
клубом, до якого Швед при-
єднається влітку. ■

В Іспанії динамівці активно працюють над своїми слабкими місцями.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙

ФУТБОЛ

Трансферні куплети
«Шахтар» зазнав другої поразки на тренувальному зборі в Туреччині, а динамівці, попрацювавши 
над помилками, розгромили болгарських армійців в Іспанії

■

Англія
 «Манчестер Сіті», який у чемпіонській гон-
ці АПЛ намагається наздогнати «Ліверпуль», 
минулого уїк-енду попсував нерви своїм уболі-
вальникам, програвши «Ньюкаслу». Проте 
«мерсисайдці» не зуміли скористатися осіч-
кою конкурентів, у «Ліверпуля» відібрав очки 
«Лестер».
 У суботу «городяни» покращили свою ситу-
ацію, обігравши у принциповому матчі «Арсе-
нал», «хет-трик» у активі Серхіо Агуеро. Тепер 
відставання скоротилось до двох пунктів, але у 
підопічних Клоппа ще є гра у запасі.
 Український захисник «Ман. Сіті» Олек-
сандр Зінченко минулого тижня не грав.
 Прем’єр-ліга. 24-й тур. «Арсенал» — 
«Кардіфф» — 2:1, «Фулхем» — «Брайтон» — 
4:2, «Хаддерсфілд» — «Евертон» — 0:1, «Вул-
верхемптон» — «Вест Хем» — 3:0, «Ньюкасл» 
— «Манчестер Сіті» — 2:1 (Рондон, 66; Рітчі, 80 
(пен.) — Агуеро, 1), «Манчестер Юнайтед» — 
«Бернлі» — 2:2, «Борнмут» — «Челсі» — 4:0, 
«Саутгемптон» — «Крістал Пелас» — 1:1, «Лі-
верпуль» — «Лестер» — 1:1 (Мане, 3 — Магу-
айр, 45), «Тоттенхем» — «Уотфорд» — 2:1 (Сон 
Хин Мін, 80; Ф. Льоренте, 87 — Кеткарт, 38).
 25-й тур. «Тоттенхем» — «Ньюкасл» — 1:0 
(Сон Хин Мін, 83), «Крістал Пелас» — «Фул-
хем» — 2:0, «Челсі» — «Хаддерсфілд» — 5:0 
(Ігуаїн, 16, 69; Е. Азар, 45 (пен.), 66; Д. Луїс, 86), 
«Бернлі» — «Саутгемптон» — 1:1, «Брайтон» 
— «Уотфорд» — 0:0, «Евертон» — «Вулвер-
хемптон» — 1:3, «Кардіфф» — «Борнмут» — 
2:0, «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1, 
«Манчестер Сіті» — «Арсенал» — 3:1 (Агуеро, 
1, 44, 61 — Кошельни, 11).
 Лідери: «Ліверпуль» (24 матчі) — 61, «Ман-
честер Сіті» — 59, «Тоттенхем» — 57, «Челсі» 
— 50, «Манчестер Юнайтед» — 48, «Арсенал» 
— 47.

 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 16.

Іспанія
 Лео Мессі знову рятує «Барселону» від про-
блем — аргентинець голом після шикарної ком-
бінації та асистом допоміг каталонцям розгро-
мити «Севілью» у Кубку на шляху до півфіна-
лу. А у Ла Лізі завдяки «дублю» п’ятиразового 
володаря «Золотого м’яча» «Барсі» вдалося 
уникнути поразки від «Валенсії».
 Тим часом у Сегунді двома голами відзна-
чився український форвард Роман Зозуля. На-
падник «Альбасете» приніс команді перемогу 
над «Кордовою», тепер «чорно-білі» лідирують 
у другому іспанському дивізіоні.
 Кубок. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді. 
«Жирона» — «Реал Мадрид» — 1:3 (Порро, 
71 — Бензема, 27, 43; М. Льоренте, 76; перша 
гра — 2:4), «Барселона» — «Севілья» — 6:1 
(Коутіньйо, 13 (пен.), 53; Ракітіч, 31; С. Робер-
то, 54; Л. Суарес, 89; Мессі, 90+2 — Арана, 67; 
0:2), «Бетіс» — «Еспаньйол» — 3:1 (у дод. час; 
1:1), «Валенсія» — «Хетафе» — 3:1 (0:1).
 Ла Ліга. 22-й тур. «Уеска» — «Валья-
долід» — 4:0, «Леванте» — «Хетафе» — 0:0, 
«Реал Сосьєдад» — «Атлетік» — 2:1, «Бар-
селона» — «Валенсія» — 2:2 (Мессі, 39 (пен.), 
64 — Гамейро, 24; Парехо, 32 (пен.)), «Сель-
та» — «Севілья» — 1:0, «Вільярреал» — «Ес-
паньйол» — 2:2, «Бетіс» — «Атлетико» — 1:0 
(Каналес, 64 (пен.)), «Ейбар» — «Жирона» — 
3:0, «Реал Мадрид» — «Алавес» — 3:0 (Бен-
зема, 30; Вінісіус, 80; Маріано Діас, 90+1).
 Лідери: «Барселона» — 50, «Атлетико» — 
44, «Реал Мадрид» — 42, «Севілья» — 36, 
«Хетафе», «Бетіс» — 32.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 21.

Італія
 Не надто вдалим вийшов минулий тиждень 
для туринського «Ювентуса». Спочатку «стара 
синьйора» сенсаційно вилетіла з Кубка, у чверть-

фіналі поступившись «Аталанті», а потім не втри-
мала перемогу над «Пармаою» у Серії А. 
 Натомість успішним вийшов дебют у поль-
ського новачка «Мілана» Кшиштофа Пйонте-
ка. Форвард, який перейшов з «Дженоа» за 35 
мільйонів євро, «дублем» допоміг «россо-нері» 
вийти у півфінал Кубка. Відзначився Пйонтек і у 
матчі чемпіонату, але «Мілан» і «Рома» зігра-
ли внічию.
 Кубок. 1/4 фіналу. «Інтер» — «Лаціо» — 
1:1 (по пен. 3:4; Ікарді, 120+5 (пен.) — Іммо-
біле, 108), «Аталанта» — «Ювентус» — 3:0 
(Кастань, 37; Д. Сапата, 39, 86), «Фіоренти-
на» — «Рома» — 7:1 (К’єза, 7, 18, 74; Муріель, 
33; Бенассі, 66; Дж. Сімеоне, 79, 83 — Кола-
ров, 28), «Мілан» — «Наполі» — 2:0 (Пйонтек, 
11, 27).
 Серія А. 22-й тур. «Емполі» — «К’єво» — 
2:2, «Наполі» — «Сампдорія» — 3:0 (Мілік, 
25; Л. Інсіньє, 26; Верді, 89 (пен.)), «Ювентус» 
— «Парма» — 3:3 (Роналлу, 36, 66; Ругані, 62 
— Барілла, 65; Жервіньйо, 74, 90+3), «СПАЛ» 
— «Торіно» — 0:0, «Дженоа» — «Сассуоло» 
— 1:1, «Удінезе» — «Фіорентина» — 1:1, «Ін-
тер» — «Болонья» — 0:1, «Рома» — «Мілан» 
— 1:1 (Дзаньйоло, 46 — Пйонтек, 26).
 Лідери: «Ювентус» — 60, «Наполі» — 51, 
«Інтер» — 40, «Мілан» — 36, «Рома» — 35, 
«Сампдорія» — 33.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 17.

Німеччина
 Українець Євген Коноплянка знову вийшов 
в основі «Шальке», але цього разу не допоміг 
команді зачепитися за очки: «кобальтові» після 
вилучення воротаря пропустили двічі від «Бо-
руссії» з Менхегладбаха. 
 Інша «Боруссія», з Дортмунда, розписа-
ла мирову з «Айнтрахтом», який уже 14 люто-
го зіграє перший матч «плей-офф» ЛЄ проти 
«Шахтаря».
 А мюнхенська «Баварія», яка намагається 

наздогнати «джмелів», минулого тижня програ-
ла. Підопічні Ковача, хоч і забили першими, про-
валили другий тайм поєдинку з «Байєром».
 Перша Бундесліга. 20-й тур. «Ганновер» 
— «РБ Лейпциг» — 0:3, «Хоффенхайм» — 
«Фортуна» — 1:1, «Байєр» — «Баварія» — 3:1 
(Бейлі, 53; Фолланд, 63; Аларіо, 89 — Горец-
ка, 41), «Айнтрахт Франкфурт — «Боруссія» 
(Д) — 1:1 (Л. Йовіч, 37 — Ройс, 22), «Герта» 
— «Вольфсбург» — 0:1, «Нюрнберг» — «Вер-
дер» — 1:1, «Шальке» — «Боруссія» (М) — 
0:2 (Крамер, 85; Нойхаус, 90+1; Коноплянка 
(«Ш») — до 61 хв.), «Аугсбург» — «Майнц» 
— 3:0, «Штутгарт» — «Фрайбург» — 2:2.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 49, «Боруссія» 
(М), «Баварія» — 42, «РБ Лейпциг» — 37, 
«Айнтрахт Франкфурт» — 32, «Вольфсбург» 
— 31.
 Бомбардир: Л. Йовіч («Айнтрахт Фран-
фурт») — 14.

Франція
 «Ліон», з яким «Шахтар» грав у групово-
му етапі ЛЧ, несподівано обіграв лідера Ліги 1 
— «ПСЖ»: парижани зазнали першої поразки 
у чемпіонаті. 
 Натомість першу домашню перемогу здо-
був срібний призер минулого сезону — «Мо-
нако». «Монегаски» мінімально здолали «Ту-
лузу», але все ж залишаються у зоні вильоту.
 Ліга. 1. 23-й тур. «Лілль» — «Ніцца» — 
4:0 (Рафаел Леан, 8; Н. Пепе, 37; Ж. Бамба, 75; 
Ремі, 90+4), «Анже» — «Діжон» — 1:0, «Мо-
нако» — «Тулуза» — 2:1, «Ренн» — «Ам’єн» 
— 1:0, «Реймс» — «Марсель» — 2:1, «Нім» — 
«Монпельє» — 1:1, «Ліон» — «ПСЖ» — 2:1 
(Дембеле, 33; Фекір, 49 (пен.) — Ді Марія, 7).
 Лідери: «ПСЖ» (21 матч) — 56, «Лілль» 
— 46, «Ліон» — 43, «Сент-Етьєн» (22 матчі) — 
37, «Монпельє» (22 матчі) — 36, «Страсбур» 
(22 матчі) — 35.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 18. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Зараз я не думаю про рейтинг. Я думаю про те, як стати кращим гравцем, 

підвищити рівень моєї гри, отримати досвід. Якщо я гратиму добре, то 
і залікові бали будуть, і рейтинг підвищуватиметься. Рейтинг — це не 

пріоритет, хоча я і щаслива, що потрапила в топ-40».
Даяна Ястремська
 українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Спаринг із живою леген-
дою — мрія кожного спорт-
смена-початківця, швидко вті-
лити котру вдається далеко не 
кожному. У кар’єрі 18-річної 
одеситки Даяни Ястремської 
побачення з найуспішнiшою 
тенісисткою сучасності Сере-
ною Уїльямс відбулося вже на 
її другому дорослому турнірі з 
серії «Великого шолома». Поп-
ри те, що легендарна американ-
ка змусила Даяну дуже швид-
ко зачохлити ракетку на «Аус-
треліен оупен»-2019, після гри 
засмучена невдачею українсь-
ка тенісистка почула від зірки 
слова, котрі, не виключено, ще 
довго надихатимуть її на великі 
звершення. 
 Завдавши в третьому колі 
«АО»-2019 Ястремській боліс-
ної поразки (6:1, 6:2) й змусив-
ши суперницю плакати, Серена, 
немов заспокоюючи юну спорт-
сменку, назвала її великим та-
лантом. 
 Вочевидь, і нетривалого 
спілкування на корті з 18-річ-
ною одеситкою вистачило про-
фесіоналу екстра-класу, аби 
розгледіти в своїй суперниці об-
даровану особистість.
 А той факт, що Ястремська 
— не проста тенісистка, вона 
довела на турнірі WTA Інтер-
нешнл в Таїланді. Спочатку 
вона здивувала тенісну спіль-
ноту в чвертьфіналі, коли упев-

нено переграла колишню приму 
світового тенісу, переможни-
цю Уїмблдону та «Ролан Гарро-
са», лідера посіву турніру в Ху-
ахіні Гарбіньє Мугурусу (7:6 
(7:5), 6:1). Удруге ж захоплю-
ватися своє грою Даяна змуси-
ла тенісний бомонд у фінально-
му протистоянні, коли, програ-
ючи у вирішальній партії Айлі 
Томлянович з Австралії 2:5, 
змогла завершити поєдинок на 
свою користь. «Як мені це вда-
лося зробити — не знаю, але я 
дуже рада, що змогла пройти 
цей шлях», — сказала після 
тріумфу Ястремська.
 Іще до фіналу в Хуахіні було 
відомо, що юна одеситка пере-
пише історію українського жі-
ночого тенісу й стане наймолод-
шою в історії нашої країни тені-
систкою, котра посідатиме міс-
це в топ-40 WTA.
 Героїчна ж перемога над 
Томлянович (6:2, 2:6, 7:6 (7:3)) 
просто додала до «місцезнахо-
дження» в табелі про ранги Яс-

тремської ще кілька позицій, 
де тепер вона посідає 34-ту схо-
динку. Відначимо, що до топ-40 
Даяна потрапила у 18 років та 8 
місяців, тоді як попередній ре-
корд аналогічного штибу нале-
жав Еліні Світоліній, якій топ-
40 підкорилася в 19 з лишком 
років. Відзначимо, що з потрап-
лянням Ястремської до цієї пре-
стижної когорти  український 
жіночий теніс оновив іще один 
рекорд, згідно з яким, уперше 
одразу троє вітчизняних майс-
тринь ракетки потрапили до 
числа 40 кращих тенісисток 
WTA. 
 «Зараз я не думаю про рей-
тинг. Я думаю про те, як ста-
ти кращим гравцем, підвищи-
ти рівень моєї гри, отримати 
досвід. Якщо я гратиму добре, 
то і залікові бали будуть, і рей-
тинг підвищуватиметься. Рей-
тинг — це не пріоритет, хоча я 
і щаслива, що потрапила в топ-
40», — наголосила Ястремсь-
ка. ■

Даяна Ястремська оновила кілька рейтингів українського тенісу.
 Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

ТЕНІС

Юна гроза авторитетів
Продемонструвавши неймовірну жагу до перемоги, третя ракетка України виграла 
престижний турнір у Таїланді

■

 Григорій ХАТА

  Після успішного висту-
пу на стартовому етапі Кубка 
світу-2018/2019 в словенсь-
кій Поклюці, де збірна Украї-
ни з біатлону здобула дві наго-
роди, надалі у «синьо-жовтих» 
відверто збився приціл. Особ-
ливо болісно було стежити за 
результатами нашої жіночої 
команди, котра й у персональ-
них гонках не виблискувала, й 
у естафетах буксувала.
 Щоразу  нова комбінація 
в командних перегонах, до 
якої вдавався наставник си-
ньо-жовтої команди росія-
нин Андрій Прокунін, свідчи-
ла про відсутність вивіреної 
стратегії розвитку команди 
на майбутнє. А переважання 
у складі збірної досвідчених 
біатлоністок (у заявці на по-
точний сезон фігурує четвір-
ка олімпійських чемпіонок 
Ігор у Сочі-2014) лише під-
тверджує, що з підростаю-
чим поколінням в українсь-
кій жіночій команді є велика 
проблема.
 Не дивно, що в перерві між 
етапами Кубка світу, прагну-
чи розгледіти на горизонті 
нові кадри для збірної, віт-
чизняна біатлонна спільно-
та пракично повністю зосере-
дила свою увагу на юнацько-
му чемпіонаті світу з біатло-
ну. Не так давно з юніорів на 
дорослий рівень упевнений 
крок зробила Анастасія Мер-
кушина. У призи молодіжно-

го ЧС потрапляла й нинішня 
учасниця національної ко-
манди Юлія Журавок. Тож 
чогось подібного очікували 
й від нинішнього юнацького 
«мундіалю», котрий приймав 

словацький Осрблі.
 Зрештою, очікування сво-
го керівництва юні пред-
ставники України виправда-
ли. Так, вигравши спринт та 
гонку переслідування, Кате-

рина Бех поклала до синьо-
жовтої скарбнички два «зо-
лота». Примітно, що не так 
давно Бех мала російське гро-
мадянство, проте, не витри-
мавши конкуренцію за міс-

це в основній обоймі російсь-
кої молодіжки, разом з іще 
кількома співвітчизниця-
ми перебралася до України. 
Загалом, як свідчить прес-
служба федерації біатлону 
України, завдяки золотому 
«дублю» Бех збірна України 
провела один з найкращих 
юніорських чемпіонатів сві-
ту. Примітно, що в медально-
му заліку «синьо-жовті» ви-
передили російську збірну, 
котра в Осрблі обмежилася 
«золотом» та «сріблом». Ук-
раїнська команда в загаль-
ному протоколі посіла п’яте 
місце; перша ж сходинка — 
за норвезькою збірною, котра 
відзначилася найбільшим до-
робком із чотирьох золотих, 
однієї срібної та п’яти брон-
зових нагород.
 Зазначимо, що завдяки 
своєму вдалому виступу на 
ЮЧС Бех здобула достатню 
для участі на етапі Кубка сві-
ту суму залікових балів. І те-
пер Катерина матиме змогу 
виступити на заключному в 
сезоні етапі в Холменколені.
«Ці дві медалі?! Звичайно, я 
дуже рада! Працюватимемо 
й надалі. Я прагну до спорту 
вищих досягнень, тому хоті-
лося б і в майбутньому, вже 
серед дорослих показувати 
такі ж високі результати», — 
наголосила Бех. А головними 
складовими успіху на ЮЧС 
вона назвала влучну стрільбу 
та якісно підготовлені сервіс-
бригадою лижі. ■

БІАТЛОН

Дублюючий склад із «золота»
Змінивши російське на українське громадянство, біатлоністка Катерина Бех виграла для своєї нової збірної 
дві найвищі нагороди юніорського чемпіонату світу

■

Катерина Бех — дворазова чемпіонка юніорського чемпіонату світу з біатлону.
Фото з сайта xsport.ua

❙
❙



КАЛЕЙДОСКОПВІВТОРОК, 5 ЛЮТОГО 201916

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №13■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

+3-098-276-77-91

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009013

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 97 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід -1...-6
 -1...+4

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр 0...-5
 -1...+4

Північ -1...-6
  -1...+4

Схід -1...-6
 0...+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь 0...-5
 +2...+7

 — Лiкарю, у мого чоловіка 
зовсім розхитані нерви. Куди б ви 
нам порадили поїхати? На море чи 
в гори?
 — Вам на море, йому в гори. 
Або навпаки.
* * *
 Лежить хворий в операційній. 
Скоро має розпочатися операція. 
Раптом відчиняються двері в опера-
ційну і вповзає «по стінці» чоловiк у 
білому халаті. Підходить до хворо-
го, намагається надіти йому на об-

личчя маску.
 Хворий:
 — А ви хто?
 — Анестезіолог.
 — Та ви ж п’яний.
 — Це я п’яний? Ось зараз 
хірурги приповзуть...
* * *
 — Офіціанте, я хотів би те саме, 
що в пана за сусіднім столиком.
 — Немає проблем. Я зараз 
покличу його до телефону, а ви не 
гайте часу.

По горизонталі:
 3. Художній образ, порівнян-
ня. 7. Білий папуга з чубчиком. 8. 
В окультизмі: особливий стан за-
глиблення у себе, за якого духовна 
сутність людини переміщується за 
межі навколоземного простору. 10. 
Ідеологія часів Другої світової вій-
ни, яку Росія весь час бачить в Ук-
раїні. 11. Французький порт, най-
ближчий до Англії. 12. Президент 
Афганістану, вбитий під час пере-
вороту в 1979 році. 14. Розкішне, 
зіркове життя. 17. Таємниця, яку 
не можна розповідати. 18. Жито-
мирський відомий ансамбль на-
родної пісні і танцю. 20. Головний 
розпорядник поміщицького маєтку. 
23. Дерево, вінками з листя якого 
в Стародавній Греції прикрашали 
голови переможцям. 24. Бойовий 
підрозділ УПА. 26. Ім’я найвідомі-
шого отамана опришків. 27. Пред-
ставник одного з індіанських пле-
мен, зачіска. 28. Разове комісійне 
доручення імпортера однієї країни 
комісіонеру іншої країни на купів-
лю певної партії товару. 29. Міфіч-
на коза, яка вигодувала своїм моло-
ком Зевса.
По вертикалі:
 1. Ім’я київського митрополита, 
який у XVIII столітті збудував відо-
му браму в Софії Київській. 2. Жор-
стоке поводження, насилля і отри-
мання від цього задоволення. 3. 
Ім’я колишнього лідера Лівії, стра-
ченого під час подій Арабської вес-

ни. 4. Комп’ютерна гра, яка полягає в 
складанні фігур в одну лінію, яка при 
цьому щезає. 5. Офіційний чолові-
чий одяг із довгими фалдами ззаду. 
6. Хімічна назва срібла. 9. Ім’я мо-
лодшого сина Кайдашів із повісті Не-
чуя-Левицького «Кайдашева сім’я». 
13. Неосвічена людина. 14. Істо-
ричний регіон України, який вклю-
чає Львівську, Івано-Франківську та 
частину Тернопільської областей. 15. 
Набір однорідних предметів різних 
сортів. 16. Лікарська процедура, яку 
дуже бояться діти. 19. Головний убір 
із козирком. 20. Руйнування повер-
хні під впливом зовнішніх чинників. 
21. Тимчасове користування за від-
повідну плату. 22. Популярне в Ук-
раїні жіноче ім’я. 25. Озеро-море, на 
берегах якого відбував заслання Та-
рас Шевченко.

Кросворд №11 
від 30 січня

Дара ГАВАРРА

 Ця тендітна Дюймовочка зі зростом 153 см знову полонила лю-
бителів поп-музики, цього разу своєю піснею Thank you, next, яка вже 
кілька тижнів поспіль б’є рекорди. Цей сингл перебуває в топі музич-
них чатів усього світу. І це не дивно, адже Аріана не лише чудова спі-
вачка, талановита актриса, а й, до всього, вміє підживлювати інте-
рес до власної персони своїм бурхливим особистим життям. Щодо 
музичної кар’єри, то вже 8 лютого вийде очікуваний альбом, який 
називається так само, як і сингл, який припав до душі мільйонам 
меломанів. В альбом увійдуть 12 пісень, які «ілюструватимуть» 
активне особисте життя цієї юної, але вже такої багатої на події 
особи.
 Що й сказати, коли таке вагоме й авторитетне видання, як  
«Форбс», назвало Гранде новою королевою поп-музики, здатною 
задавати тренди в шоу-бізі, тож саме тому на новий альбом покла-
дають такі надії.
 Нагадаємо, 25-річна співачка, до того ж, є й успішною актрисою, 
а почала вона свою творчу кар’єру в мюзиклі «Енні», після чого були 
не менш успішні музичні вистави «Чарівник країни Оз», «Красуня і Чу-
довисько». До слова, юній виконавиці поставив голос видатний гол-

лівудський педагог Ерік Ветро, який
     до того вдосконалював вокал таких 

    зірок, як Пінк та Кеті Перрі.
          У 2010-му Аріана Гранде вперше 

з’явилася на великих екранах. Вона 
знялася в рейтинговому багато-

серійному проекті «Вікторія-
переможниця» Дена Шнай-

дера. Паралельно роз-
вивалася і вокальна 
кар’єра дівчини. Пер -
ший музичний аль-

бом зір ки вий-
шов, коли їй 
виповни  лося 

лише 18 років. 
Диск виявився 
надзвичайно по-
пулярним серед 
молоді Амери-
ки. ■

Варка ВОНСОВИЧ 

 У більшості країн світу чор-
ного кота сприймають як провіс-
ника невдач, проте, скажімо, в 
Англії все навпаки — вважаєть-
ся, що чорні коти приносять уда-
чу. Саме така тварина і саме в 
Англії стала причиною призупи-
нення матчу між командами анг-
лійської прем’єр-ліги «Евертон» 
та «Вулвергемптон Вондерерз», 
який проходив на ліверпульсь-
кому стадіоні «Гудісон-парк». 
Ця подія викликала таке пож-
вавлення на трибунах, та й у ко-
ментаторських будках, що фут-
больний оглядач Бі-Бі-Сі Джон 
Ейкрез кілька хвилин коменту-

вав поведінку кота, поки стюар-
ди намагалися прогнати тварин-
ку з поля. «Він поводиться, як 
цілком доросла тварина: відхи-
ляється в один бік, біжить в ін-
ший. Стюарт намагається його 
піймати, але він здогадуєть-
ся про його тактику і змінює 

темп...» Зрештою, гру віднови-
ли і суддя додав 7 хвилин до ос-
новного часу, проте господарям 
поля це не допомогло — «Евер-
тон» програв гостям із рахунком 
1:3. От і вір у прикмети, адже ж 
англійці вважають, що чорний 
кіт — до успіху.

 До слова, у світі існує День 
вдячності чорним котам і відзна-
чають його 17 серпня. Саме в цей 
день у 1843 році в американсь-
кій газеті Saturday Evening Post 
було надруковано оповідання 
Едгара Аллана По «Чорний кіт» 
— украй похмурий твір, у якому 
йдеться про те, що тварина ні-
бито мстить своєму господареві 
за вбивство. Слід згадати, що в 
Древньому Єгипті цих тварин не 
лише не боялися, а й поклоняли-
ся їм, так само, як і в деяких краї-
нах Сходу. І лиш у середньовічній 
Європі цю тварину ототожнювали 
з відьмами і спалювати на вогни-
щах. Відтоді ці забобони дійшли 
й до наших днів. ■

БРАТИ МЕНШІ

Чорний кіт мало 
не зірвав матч
Тварина стала зіркою «Твіттера»

■

Аріана Гранде — королева
Актриса і співачка знову володарює 
в царстві поп-музики

ЗВУКИ МУЗИКИ■

6 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий мок-
рий снiг. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi -2...-4, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -2...-4, удень +1...+3. Яремче: 
вночi -2...-4, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень 
+4...+6. Рахiв: уночi -2...-4, удень +4...+6.

4 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
1 см, Стрий — 3 см, Славське — 16 см, Плай — 15 см, 
Мiжгiр’я — 25 см, Рахiв — 33 см, Долина — 4 см, Івано-
Франкiвськ — 6 см, Яремче — 5 см, Коломия — 6 см, 
Пожежевська — 40 см.

Аріана Гранде.❙

Експерт, віце-президент Академії будівництва України — 
про реальні важелі впливу місцевих чиновників на зведен-
ня нових шкіл та садочків, оновлення «хрущівок» і «пас-
портизацію» усіх житлових будинків

Віктор Лещинський: Влада «чекає» обвалу 
якоїсь багатоповерхівки, аби зрушили 
з мертвої точки реноваційні процеси
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