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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Санкції працюють: 

Росія 

недорахувалася 6,3 

мільярда доларів

У столиці біля будівлі 

МВС відбулася 

акція з вимогами 

зупинити свавілля 

правоохоронців

стор. 4» стор. 11»

В Україні почався 

сезон підживлення 

озимих 

стор. 7»

Лютневі весняно-польові Самi збитки від цієї 
України! 

Бандеро, вставай!

стор. 3»

Тріада операції «Первоцвіт»: не зривай, не продавай, не купуй!
Фото з сайта dobre.club.

❙
❙

 

Весна не за 
розкладом

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,185 грн 

1 € = 30,796 грн

1 рос. руб. = 0,410 грн

Інспектори 
нагадують 
про 
відповідальність 
за нищення 
первоцвітів



СЕРЕДА, 20 ЛЮТОГО 20192 ІнФорУМ
«...Учіть молодь, як має жити! Збуджуйте в ній бажання й охоту до того, що є підставою 
багатства і сили народу. Нехай уже малі діти вчаться любити свою землю, свою 
Батьківщину... Хто на своєму становищі працює для добра народу, сповняючи сумлінно свої 
обов’язки,— той є ліпшим патріотом, ніж той, що багато говорить, а мало робить...»

Андрей Шептицький
митрополит

УКРАЇНА МОЛОДА

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Ми змінилися 
назавжди
Євген НИЩУК, 
«голос» Майдану

 П’ять років... А як 
учора...
 Уже п’ять років, як цієї 
ночі я не можу заснути... 
У вухах крики, шум, 
тріщить вогонь, вибухають феєрверки.. 
священики читають молитви, періодич-
но лунає Гімн України. «Ми вистоїмо!..», 
«на наше місце прийдуть мільйони!..», 
«жінки, підходьте ближче до сцени!..» , 
«хлопці! стоїмо!!», «тільки не повертайтеся 
спинами!»
 Українська нація тоді проходила хре-
щення вогнем... Була окроплена кров’ю Ге-
роїв... 
 До того дня я не раз чув: «Незалеж-
ність далась досить легко». Але саме у тому 
страшному болі втрат Героїв, у тих язиках 
полум’я, у тому на ранок 19 лютого згорі-
лому центрі Києва — ми змінилися на-
завжди. Ми сильні! Ми вільні! 
 І ми обов’язково будемо перемагати далі, 
хоч як важко це іноді не було! Попри «зра-
ду», зневіру, озлобленість. Так само стоя-
чи плечем до плеча з побратимами — як у 
найгарячіші дні та ночі на Майдані, в ім’я 
кожного Героя Небесної сотні — тих, хто з 
дерев’яними щитами, у лижних касках та 
неймовірною вірою у свою країну і свій на-
род йшов на кулі та віддавав найдорожче — 
життя! В ім’я кожного військовослужбов-
ця, що захищає нашу країну на сході! 
 Не забудемо! І збережемо кожну мить бо-
ротьби та кожне ім’я кожного Героя! ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

Балуха етапували в Краснодар
 Українського політв’язня Володимира Балуха, який 
перебував у СІЗО Сімферополя в анексованому Криму, 
вивезли у російський Краснодар, повідомив заступник 
голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем 
Чийгоз, не уточнивши, коли це відбулося.
 Адвокат українського активіста з’ясовує обставини 
і причину етапування.

Температура в суді над Павлом Грибом
 Засідання в Північно-Кавказькому окружному вій-
ськовому суді в Ростові-на-Дону (Росія) у справі неза-
конно заарештованого в РФ українця Павла Гриба 18 
лютого тривало... дві хвилини, повідомив батько юна-
ка. «Суддя відкрив його та й одразу закрив. На ньому не 
було ані прокурора, ані перекладача. Тобто зрив судо-
вого засідання було сплановано завчасно. І це тому, що 
приїхав український професор Василь Притула — дуже 
небажаний свідок для «феміди» РФ», — зазначив Ігор 
Гриб. Вiн також повідомив, що сина на засідання при-
везли з температурою, а попередньо суд відмовив ма-
тері Павла в побаченні з сином, а також не дозволив 
професору Притулі оглянути хворого заарештованого 
українця. Російський суд також відмовив українським 
дипломатам у зустрічі з Павлом.

Медведчук — не «кат» Василя Стуса?
 Печерський районний суд Києва переніс на 10 квіт-
ня розгляд позову Віктора Медведчука, нині проросій-
ського спрямування лідера руху «Український виб-
ір», до народного депутата і голови парламентського 
Комітету в закордонних справах Ганни Гопко про за-
хист честі, гідності та ділової репутації. Про це пові-
домив у коментарі Укрінформу адвокат позивача Ігор 
Кириленко.
 Віктор Медведчук вимагає від Ганни Гопко спросту-
вати інформацію про те, що він є «катом» поета Васи-
ля Стуса, і відшкодувати 1 грн. матеріального збит-
ку. Минулоріч 3 вересня депутатка на своїй сторінці 
у «Фейсбуцi» закликала підтримати акцію «Медвед-
чукПідАрешт», яка мала пройти під стінами Генпроку-
ратури 4 вересня, в річницю смерті українського поета 
і дисидента Василя Стуса, адвокатом якого був Мед-
ведчук. Ганна Гопко вважає, що її висловлювання були 
оціночними судженнями і підстав для задоволення по-
зову немає.

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У підручнику історії для 
10-го класу, який нещодавно 
з’явився у школах окуповано-
го Криму, містяться висловлю-
вання, що розпалюють нена-
висть до кримськотатарсько-
го народу, — повідомила на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» 
правозахисна Human Rights 
Group. Новоспечений посіб-
ник «стверджує», що під час 
Другої світової війни части-
на кримських татар зустріча-
ла німецьких окупантів із кві-
тами і вином, а представники 
кримськотатарського народу 
були більш активно залучені 
в колабораціоністську діяль-
ність порівняно з іншими ет-
нічними групами Криму. Та-
кож у підручнику є тверджен-
ня, що кримським татарам у 
місцях виселення безплатно 
роздавали їжу, присадибні ді-
лянки та позики на будівниц-
тво житла.
 Ці твердження спірні і не 
мають масових підтверджень 
з боку очевидців і потерпілих, 
але саме вони стали свого часу 

причиною депортації кримсь-
котатарського народу з Кри-
му. Правозахисники наголо-
шують, що в загальному кон-
тексті поданої в підручнику 
інформації вбачаються про-
яви мови ворожнечі. «А саме, 
публікації висловлювань, які 
ставлять під сумнів загально-
визнані історичні факти на-
сильства і дискримінації під 
час депортації кримськота-
тарського народу», — уточ-
нюють в заяві.
 Експерт Кримської пра-
возахисної групи Ірина Сєдо-
ва вважає, що підручник має 
бути негайно виключений зі 
списку навчальних посібни-
ків. «У наших дослідженнях 
щодо розпалювання нена-
висті ми регулярно фіксуємо в 
підконтрольних Кремлю ЗМІ 
розпалювання ненависті до 
кримських татар, українців 
й інших груп. Використан-
ня для цієї мети підручника 
несе більш серйозну загрозу, 
адже діти ще більше схильні 
до впливу пропоганди нена-
висті, ніж дорослі», — заяви-
ла правозахисниця.

 Не секрет, що у влади Кри-
му дуже ціленаправлена полі-
тика розпалювання міжнаціо-
нальної ворожнечі. Адже, по-
чинаючи з 2014 року, роблять 
усе можливе, щоб розколоти 
кримське співтовариство й 
створити умови для етнічних 
конфліктів на побутовому 
рівні. Також влада Криму ро-
бить усе, щоб нівелювати ба-
гаторічні досягнення України 
й Криму у формуваннi міжет-
нічної толерантності на півос-
трові. І ось наразі ця кишень-
кова влада вирішила вийти на 
новий рівень — системи осві-
ти в школах: учбовий пред-
мет «Історія Криму» плану-
ють включити в регіональний 
компонент учбового плану за-
гальноосвітньої школи. 
 Як вважає керівник Цен-
тру просвіти «Альменда» Ва-
лентина Потапова — це доволі 
масштабний вплив, оскільки 
кількість дітей, котрі можуть 
почати вивчати кримську іс-
торію по цьому підручнику, 
сягає 10-15 тисяч школярів у 
рік. «І це лише в тому випад-
ку, — наголошує Потапова, — 

якщо по цьому «підручнику» 
вчитимуться тiльки 10-клас-
ники. А якщо будуть реко-
мендації і для інших класів, 
то кількість різко зросте. Такі 
мегаманіпуляції свідомістю 
підростаючого покоління без-
сумнівно будуть мати серйозні 
наслідки. Зокрема, трагедія з 
масовими вбивствами в Керчі 
напряму пов’язана з масовою 
мілітаризацією свідомості, й 
впрова дження подібних під-
ручників може призвести до 
злочинів на ґрунті ненависті 
по відношенню до кримських 
татар».
 Щоправда, «депутат» ро-
сійської Держдуми від Кри-
му Руслан Бальбек заявив, 
що цей підручник вилучать 
зі шкільних та публічних 
бібліотек. Проте цьому мало 
віри.
 Що варто було б знати з іс-
торії Криму місцевим школя-
рам, так це те, що за наказом 
Йосипа Сталіна упродовж 18-
21 травня 1944 року радянсь-
ким тоталітарним режимом 
було депортовано 191 044 
кримських татар у віддалені 
регіони Радянського Союзу — 
від північного Приуралля до 
республік Середньої Азії.
 Нагадаємо, що в серп-
ні 2018-го в анексованому 
Росією Криму кількість шкіл 
із кримськотатарською мо-
вою навчання скоротилася 
більш як удвічі, а українсь-
ких шкіл там не залишилося 
взагалі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 18 лю-
того 12 разів порушили режим припи-
нення вогню, з них 10 разів — із застосу-
ванням артилерійських систем калібру 
122 мм i мінометів калібрів 120 і 82 мм 
із витратою 117 снарядів та мін. Окрім 
того, ворог вів вогонь по українських ук-
ріпленнях із протитанкових ракетних 
комплексів, озброєння бойових машин 
піхоти, гранатометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів i стрілецької 
зброї. Противник шість разів обстріляв 
наші опорні пункти: зі ствольної арти-
лерії калібру 122 мм, протитанкових ра-
кетних комплексів i великокаліберних 
кулеметів — у районі населеного пунк-
ту Лебединське; зі ствольної артилерії 
калібру 122 мм та вдруге з мінометів 
калібру 120 мм i станкових протитанко-
вих гранатометів — поблизу села Водя-
не; з озброєння бойових машин піхоти 
та ручних протитанкових гранатометів 
— біля селища Опитне; з автоматичних 
станкових гранатометів, великокалі-
берних кулеметів i стрілецької зброї — 
в районі населеного пункту Павлопіль; 
зі стрілецької зброї — в районі міста 
Мар’їнка. Обстрілювали також у районі 
населеного пункту Катеринівка, біля се-
лища міського типу Новотошківське, в 
районі населених пунктів Травневе та 
Кримське.
 У ході бойових дій четверо військо-

вослужбовців Об’єднаних сил отрима-
ли поранення. Підрозділи, що обороня-
ються, подавляли ворожий вогонь засто-
суванням чергових вогневих засобів. За 
даними розвідки, 18 лютого дев’ять оку-
пантів знищено та одного взято в полон.
 Станом на 7-му год ранку 19 люто-
го ворог тричі обстріляв наші позиції в 
районі населених пунктів Гнутове та Ка-
теринівка. Об’єднані сили надійно кон-
тролюють противника на лінії зіткнен-
ня, дотримуючись при цьому умов при-
пинення вогню.
 Тим часом Збройні сили України 
провели масштабні військові навчання, 
які дозволять українській армії достой-
но протистояти російським окупантам, 
якщо ті задумають напасти на українсь-
ку державу з боку Азова. Як повідоми-
ли у відділі зв’язкiв iз громадськістю 
Міноборони України, кораблi та кате-
ри Держприкордонслужби та Військо-
во-морських сил спільно з тактичною 
і армійською авіацією, а також арти-
леристи зі складу Операції об’єднаних 
сил провели грандіозні навчання у во-
дах Азовського моря.

 У Міноборони повідомили, що після 
того, як по тривозі пiдняли всі перерахо-
вані підрозділи, військовослужбовці в 
комплексі здійснили в Азовському морі 
завдання iз взаємодії морського угрупо-
вання у складі суден і катерів морської 
охорони ДПСУ і ВМС української де-
ржави. У відомстві зазначили, що в пе-
ріод проведення цих військових навчань 
в Азовському регіоні бійці відпрацюва-
ли завдання, які стосуються виклику 
авіації, її наводкою і наведення на ціль 
артилерії України.
 Андрій Агапітов, який є команди-
ром корабельно-катерної групи ВМС 
ЗСУ, підкреслив, що всі вищеназвані 
підрозділи української армії (моряки, 
льотчики, артилеристи) цілком зуміли 
виконати завдання, поставлені перед 
ними військовим керівництвом.
 Також у прес-службі міністерства до-
дали, що під час навчань чудово себе по-
казали військовослужбовці з артилерій-
ських підрозділів, які оперативно при-
були в потрібний район берега Азова, де 
розгорнули бойові порядки, а потім вра-
зили умовні цілі на морі. ■

НА ФРОНТІ

Вправи 
на воді
Збройнi сили України 
провели військові 
навчання 
в Азовському морі

■

Бойові навчальні маневри зі знищення десантно-висадкових засобів та недопущення 
висадки першого ешелону військ противника. 
Фото прес-групи ООС.

❙
❙
❙

АГІТПРОП

Ворожнечі учать в школі
В окупованому Криму видали підручник, який розпалює 
міжетнічний конфлікт

■



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 20 ЛЮТОГО 2019ІнФорУМ
ДОВКІЛЛЯ

Весна не за 
розкладом
Інспектори нагадують 
про відповідальність 
за нищення первоцвітів
Світлана МИЧКО

 Схоже, що весна цьогоріч прийшла до 
України швидше звичайного. Так, за пові-
домленням Центральної геофізичної обсер-
ваторії, 17 лютого у Києві був рекордно теп-
лий за середньодобовою температурою для 
цієї дати день за останні 139 років. Вона ста-
новила +4,6 градуса, що на 0,1 градуса вище 
попереднього рекордного значення. Метео-
рологи зазначають, що за кліматичною нор-
мою така температура відповідає вже остан-
ній декаді березня. У західних областях Ук-
раїни, зокрема  на Тернопільщині, на сонці 
температура сягала до 10 градусів тепла! 
 Чи не першими на тепло відреагува-
ли первоцвіти, які активно попротикали 
землю, тішачи людей. Утім, просто радіти 
живій природній красі людям, на жаль, за-
мало. Уже 14 лютого, в День закоханих, на 
вулицях Тернополя попри всі заборони тор-
гували першими букетиками підсніжників 
по 25 гривень. А черговий масовий замах на 
первоцвіти звично очікується перед 8 берез-
ня.
 Для порятунку цих та інших занесених 
у Червону книгу квітів у Тернопільській об-
ласті стартувала традиційна операція «Пер-
воцвіт», яка триватиме до 10 травня. Облас-
на державна екологічна інспекція черговий 
раз звернулася до мешканців краю із закли-
ком проявити екологічну свідомість: не ку-
пувати, не продавати і не зривати весняних 
квітів. А також повідомила, що до прове-
дення заходів припинення збору, переве-
зення та торгівлі зникаючими первоцвіта-
ми, на підставі узгодженого плану спільних 
дій, залучатимуть працівників поліції, гро-
мадських інспекторів з охорони довкілля і 
державної лісової охорони та представників 
органів виконавчої влади.
 Громадян, які незаконно збиратимуть й 
реалізовуватимуть первоцвіти, будуть при-
тягувати до адміністративної відповідаль-
ності. Так, відповідно до частини 1 статті 
881 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, порушення порядку при-
дбання чи збуту об’єктів рослинного світу 
тягне за собою накладення штрафу від 340 
до 850 грн. із конфіскацією об’єктів рос-
линного світу. А згідно з частиною 2 цієї ж 
статті, ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рос-
линного світу, які перебували у межах те-
риторій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, занесених до Червоної книги Украї-
ни, або які охороняються відповідно до між-
народних договорів України — тягнуть за 
собою накладення штрафу від 1700 до 3655 
грн. із конфіскацією об’єктів рослинного 
світу. Крім того, за один екземпляр неза-
конно добутої рослини, занесеної до Черво-
ної книги України, передбачена відповід-
на компенсація. Розцінки, для прикладу, 
такі: черемша (цибуля ведмежа) — 62 грн., 
шафрани (крокуси) та підсніжники — від 
49 до 62 грн., залежно від виду, сон-трава 
— від 37 до 62 грн. ■

■

Не нищіть красу!
Архівне фото.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО
Житомирська область

 Жага легкої наживи не омину-
ла голову міжрайонної медико-со-
ціальної експертної комісії одного 
з райцентрів Житомирщини. Діл-
ка затримали   детективи слідчого 
управління ГУ Нацполіції в області 
спільно з працівниками управління 
захисту економіки НПУ в регіоні од-
разу після одержання неправомір-
ної грошової вигоди. 
 Кругленьку суму 59-річний го-
лова МСЕК вимагав від 23-річної 
жінки за продовження групи ін-
валідності строком на 2 роки. Поса-
довець оцінив свої «послуги» у п’ять 
тисяч гривень.
 Коли «бізнесмен від медицини» 
зрозумів, що на місці, де жінка-ін-
валід передавала йому кошти, при-
сутня ще й поліція — приткий ха-
барник зробив спробу позбутися 
грошей і «скинув» їх. Утім купюри 

знайшли під сходовим майданчи-
ком, а момент передачі «передопла-
ти» у розмірі чотирьох тисяч гри-
вень правоохоронці встигли задоку-
ментувати.
 Тож керівника медкомісії затри-
мали у порядку ст. 208 (Затримання 
уповноваженою службовою особою) 
Кримінального процесуального ко-
дексу України. Предмет хабара ви-
лучено. Усі заходи проводили під 
процесуальним керівництвом про-
куратури Житомирської області. 
 За вказаним фактом досудове 
розслідування проводиться за оз-
наками правопорушення, перед-
баченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержан-
ня неправомірної вигоди службо-
вою особою) Кримінального ко-
дексу України. Відповідно до сан-
кції цієї статті чоловіку загрожує 
кримінальне покарання у вигляді 
позбавлення волі на термін від 5 до 
10 років. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах власниками 
житла стали двоє черкась-
ких сиріт — Даниїл Семчен-
ко та Сергій Матюшкін-Ма-
тюшин, яким по 22 роки. 
Документи та ключі від од-
нокімнатних помешкань, 
де вони тепер будуть жити, 
хлопцям вручив черкаський 
міський голова Анатолій 
Бондаренко.
 Завдяки департаментам 
соціальної політики, житло-
во-комунального комплексу, 
служби у справах дітей, місь-
кому центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді були 
виконані всі передбачені зако-
нодавством заходи, для того, 
щоб придбати ці дві квартири 
для перших на черзі, зауважує 
міський голова. Усього дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 
квартирному обліку в Черка-
сах — 117 осіб.
 «Торік Черкасам було 
виділено 949 тис. грн. суб-
венції з державного бюджету 
на придбання двох однокім-
натних квартир соціального 
призначення для осіб із чис-
ла дітей-сиріт віком від 18 до 
23 років. До цієї категорії в 
місті нині належать 13 осіб. 
І першими у черзі були Да-
ниїл та Сергій», — уточнює 
Анатолій Бондаренко.

 

Тож, пояснює міський голо-
ва, згідно з рішеннями вико-
навчого комітету Черкась-
кої міськради, за пропози-
цією наглядової ради у сфері 
розподілу соціального жит-
ла при виконавчому комітеті 
міськради, Даниїл Семченко 

отримав квартиру загальною 
площею 31,1 кв. м по вул. 
Вернигори, а Сергій Матюш-
кін-Матюшин квартиру, за-
гальною площею 27,5 кв. м 
по вул. Сумгаїтській. 
 Черкаський міський го-
лова Анатолій Бондаренко 

запевняє, що міська влада 
й надалі робитиме все мож-
ливе для забезпечення жит-
лом найвразливіших верств 
населення, зокрема й сиріт, 
які волею долі опинились 
без підтримки найрідніших 
та потребують допомоги. ■

ШАХРАЙСТВО

«Лялька» в конверті
Оштрафували аферистку, яка організувала схему 
виманювання грошей у пенсіонерів

■Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У Харкові Московський районний 
суд покарав штрафом організаторку 
злочинної групи, члени якої два роки 
тому під виглядом карток, призначе-
них нібито для магазинних знижок, 
підсовували літнім людям звичай-
нісінький папір. Як повідомили у про-
кураторі Харківської області, до ор-
ганізації входило 4 підгрупи, які діяли 
в різних регіональних центрах. У кож-
ній з них «працювало» по 3-4 людини.
 Учасники шахрайської схеми під-
ходили до людей похилого віку побли-
зу супермаркетів із пропозицією долу-
читися до акцій на товари. Пропонува-
ли конверт з карткою, що нібито дава-
ла право на знижку при покупці. Але 
для її отримання потенційним жерт-
вам треба було виконати дві умови. По-
перше, учасники мусили довести свою 
платоспроможність, поклавши до того 
ж таки конверту певну суму грошей. 
Розмір «завдатку» напряму впливав 

на відсоток знижки. А по-друге, акти-
вувати отриману картку люди мали у 
магазині вже наступного дня. Ось там 
на них і чекав неприємний сюрприз. 
Бо у супермаркеті акцію ніхто не про-
водив. А в кожному конверті замість 
грошових купюр лежав порізаний па-
пір, підсунутий шахраями практично 
на очах своїх жертв днем раніше. Тоб-
то аферисти ще під час розмови у шу-
лерський спосіб підміняли конверти. 
 У ході слідства було встановлено 
більше ніж 10 епізодів такого шах-
райства. Під час обшуку правоохорон-

ці вилучили велику кількість візит-
них карток та рекламних оголошень 
і листівок, зошити з чорновими запи-
сами, банківські картки, рюкзак із ве-
ликою кількістю нарізаного газетного 
паперу за формою грошових купюр, а 
також сувенірних грошей номіналом 
по 100 євро та 100 доларів США. 
 Розгляд справи тривав два роки. 
Днями організаторці оборудки винес-
ли вирок, згідно з яким вона має спла-
тити штраф, а також компенсувати 
збитки потерпілим на загальну суму 
12 тисяч гривень. ■

ДОБРА СПРАВА

Власний дах над головою
Ключі від квартир вручили двом сиротам

■

У Даниїла та Сергія в руках ключі від власних квартир.
Фото надане прес-службою Черкаської міської ради.

❙
❙

ХАБАРНИЦТВО

Подайте «бідному»...
Голова МСЕК вимагав хабара в інваліда

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині СБУ попередила конт-
рабанду предметів старовини. В обласно-
му управлінні Служби безпеки «Україні 
молодій» повідомили: «Наші співробітни-
ки встановили, що місцевий житель нама-
гався нелегально переправити автотранс-
портом міжнародного сполучення 75 пред-
метів старовини до однієї з європейських 
країн».
 Правоохоронці у посилці виявили, зок-
рема, срібні монети, фібули (застібки-при-
краси), а також ювелірні вироби, які відно-
сяться до періодів Скіфської та Черняхівсь-
кої культур. 
 У межах відкритого кримінального про-
вадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 Кримі-
нального кодексу України фігуранту спра-
ви оголошено про підозру в скоєнні зло-
чину, вирішується питання щодо обрання 
міри запобіжного заходу. ■

КРИМІНАЛ

Фібули і монети
Скарби скіфів хотіли 
переправити в Європу

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

Чого вимагали?
 «Зупиніть маски шоу!», «Ні — 
поліцейській державі», «Рефор-
ма, люстрація, переатестація». 
З такими лозунгами близько 300 
активістів вийшли під стіни Міні-
стерства внутрішніх справ. Ви-
магали від керівництва МВС про-
вести «реальну деполітизацію 
Нацполіції», адже, на думку ор-
ганізаторів заходу, така вимога 
однозначно має бути виконана, 
особливо напередодні виборів.Та-
кож вимагали заборонити вико-
ристання балаклав, шапок-масок, 
які прикривають обличчя право-
охоронців, посилити відповідаль-
ність силовиків та їхніх керівни-
ків за приховування або відсут-
ність номеру нагрудного знаку на 
однострої та шоломі. Також мі-
тингарі зазначили, що, незважаю-
чи на імiтацію, реальної переатес-
тації співробітників поліції особ-
ливого призначення не відбулося. 
Тому заявили: це необхідно зро-
бити за участі психолога, міжна-
родних експертів, громадськості 
та притягнути до відповідальності 
всіх правоохоронців, які порушу-
вали свободу мирних зібрань, пе-
ревищували свої повноважен-
ня та вчиняли злочини щодо про-
тестувальників з 2014 року і до 
сьогодні.

Тимошенко + Аваков = вибори
 Поштовхом до вищезгаданих 
вимог стали події у центрі столиці 
9 лютого під час мітингу кандидат-
ки у президенти Юлії Тимошенко. 
Тоді поліцейські затримали кіль-
ка десятків осіб, які прагнули роз-
горнути плакат із написом «Хто 
замовив Катю Гандзюк?». Про-
те сутичка, яка набула масштаб-
ного розголосу, між правоохорон-
цями та активістами сталася вже 
біля відділку поліції. У результаті 
конфлікту правоохоронці повали-
ли активістів на підлогу і почали 
бити. Саме тоді один із силовиків 
викрикнув: «Лягай, Бандера!» — 
і продовжував гамселити мітинга-
ря. Тому 18 лютого, у 5-ту річницю 
зачистки Майдану, активісти вирі-
шили вийти на акцію протесту саме 
під такою назвою: «Вставай, Бан-
деро». «Ми вже досить давно не ба-
чили такого, щоб поліція розганя-
ла без причини мирний захід. І най-
страшніше, що це було пов’язано 
з виборами. Якщо якийсь канди-
дат має преференції у Національ-
ної поліції і якщо йому ставлять 
якісь незручні питання, то ми мо-
жемо бачити, як силовики можуть 
просто «пакувати», бити і не бути 
покараними», — коментує події 
9 лютого координатор «С14» Єв-
ген Карась. Він також заявив, що 
після інциденту лише один пра-
воохоронець був затриманий. Усі 
інші лишилися покарання. Тому 

серед вимог мітингувальників та-
кож присутня теза — зупинити 
правоохоронне свавілля та деполі-
тизувати МВС: «Особливо зараз, 
коли ми в активній фазі передви-
борчої кампанії, можна побачити, 
як одні кандидати відкрито корис-
туються преференціями правоохо-
ронців. Той самий «Беркут», який 
бив людей у 2014-2015 роках, і за-
раз виконує такі обов’язки. Сьо-
годні вони так поводяться з нами, а 
завтра це буде будь-який активіст, 
який вийде на вулицю з протестом. 
Тому що «Беркут» досі ходить у 
масках, досі без ідентифікаційних 
значків», — додав Карась. 

«Авакова у відставку»
 Під будівлю МВС активісти 
принесли фаєри, плакати та ла-
зерну підсвітку, якою висвіти-
ли на будівлі напис «Авакова у 
відставку!» та «Бандеро, вста-
вай!». Також вони встановили ві-
деопроектор, за допомогою яко-
го на стіні МВС показали ролик, 
на якому за часів майдану пра-
воохоронці застосовували силу 
щодо мітингувальників.«Коли 
поліцейські — чекісти та герої ен-
каведисти, а Бандера — ворог, то 
це не дуже корелюється із держав-
ною політикою. Це не дуже коре-
люється із запитами нашого наро-
ду, наших людей. Коли ми там, на 
сході, воюємо, а тут ми маємо, по 
суті, п’яту колону  на наші ж по-
датки, нам потрібно докорінно пе-
ревертати цю систему, бо будь-яка 
косметична реформа у вигляді змі-
ни «патрульки» — рано чи пізно 
ця система «патрульку» так само 
асимілює і так само ці люди зіпсу-
ються», — прокоментував учас-
ник заходу та лідер руху «Тра-

диція та порядок» Богдан Хода-
ковський. 
 У свою чергу, під час мітингу 
будівлю на Богомольця, 10 обері-
гало близько 100 правоохоронців. 
Загалом на охорону правопорядку 
було виведено 200 поліцейських. У 
прес-службі повідомили, що акція 
минула без будь-яких сутичок та 
правопорушень. Проте, незважа-
ючи на мирне завершення мітингу 
«Вставай, Бандеро!», питання до 
представників МВС залишаються 
і в деяких чиновників: «Для мене 
досі незрозуміло, навіщо потрібно 
було хлопців, які хотіли розгорну-
ти банер «Хто замовив Катю Ганд-
зюк?», прибирати з мітингу Юлії 
Тимошенко? Напередодні два іден-
тичні заходи відбулися на мітин-
гах Порошенка, і ніяких сутичок 
не було», — коментує події Георгій 
Тука, заступник міністра з питань 
тимчасово окупованих територій. 

Заговорив «зливний бачок»
 Не змогли не прокоментувати 
мітинг із промовистою назвою й 
російські пропагандисти. Ведуча 
програми «60 хвилин» Ольга Ска-
бєєва ще під час акції «Вставай, 
Бандеро!», яку відслідковувала у 
прямому ефірі, написала у своє-
му Телеграм-каналі: «Братський 
народ розважається-2: у центрі 
Києва біснуються нацики. Тобто 
буквально: організація С-14 про-
водить марш під девізом «Банде-
ро, вставай!». Нагадаємо, рані-
ше Скабєєва скипіла через «бан-
дерівського» Леніна — величезну 
статую, яку пофарбували в бла-
китний колір й одягли в жовту 
бандану. Тоді вона написала, що 
«братський народ таким чином 
розважається». ■

ТАКА ОСЬ ТВОРЧІСТЬ

Майдан... 
письменницький
Обласна організація НСПУ 
повстала проти зловживань 
голови Спілки
Михайло СКОРИК, 
член Національної спілки письменників України

 Він нині перемістився і вирує на вулиці Банковій, 2, у 
кабінетах Національної спілки письменників України. У 
тих патріотичних кабінетах, де колись народжувався во-
лелюбний Народний рух України. І творча складова цьо-
го майданного явища перетворила письменницьке сло-
во на своєрідну токсичну зброю щодо кожного, хто нава-
жується висловити свою позицію, що не сприймається 
теперішнім керівництвом Спілки. 
 Наприклад, член правління, голова Київської облас-
ної організації Анатолій Гай успішно носить почесну 
офіційну наліпку звинувачень в «деструктивній діяль-
ності та порушеннях Статуту НСПУ». В часи компар-
тійні — це означало б «націоналістичну, антирадянсь-
ку чи контрреволюційну» діяльність та порушення лінії 
КПРС. 
 ...У такому от «творчому ключі» тривали лютневі за-
гальні збори Київської обласної організації, скликані 
очільниками НСПУ. Голова правління Михайло Сидор-
жевський доповів письменникам Київщини, що секре-
таріат і правління прийняли рішення про виключення зі 
Спілки та позбавлення права очолювати обласний пись-
менницький підрозділ Анатолія Гая й запропонував об-
рати іншу кандидатуру. Формулювання: «Підриває сус-
пільний авторитет НСПУ, перешкоджає статутній діяль-
ності творчої спілки і грубо суперечать пункту «б» стат-
ті 4.2 Статуту НСПУ, згідно з яким кожен член НСПУ 
зобов’язаний сприяти виконанню її цілей та завдань...»
 Міжособистісні стосунки А. Гая (до речі, прийнято-
го до Спілки ще в 80-х роках минулого сторіччя за ре-
комендацією Олеся Гончара) з нинішнім головою НСПУ 
Михайлом Сидоржевським заіскрилися в оцінці трива-
лого розбазарювання корпоративного письменницько-
го майна, що, на його думку, «з молотка» потрапляє в 
потрібні комусь руки комерційних ділків від приватно-
го бізнесу. 
 Так, два об’єкти в  Одеському Будинку творчості на 15 
сотках приморської землі було продано у 20 разів дешев-
ше ринкової вартості та без письмових погоджень 2/3 об-
ласних організацій НСПУ, що є грубим порушенням ста-
туту. У такий спосіб прийнято рішення і про продаж за-
лишків письменницької поліклініки у Києві біля Золотих 
воріт, яку у передвиборчій програмі пан Сидоржевський 
обіцяв повернути письменникам. Тепер продає залишки, 
причому за ціною, яку назвав покупець і яка щонаймен-
ше у чотири рази нижча від ринкової. 
 Письменники Київщини вимагали пояснення від 
очільника Спілки, чому за їхньою спиною таємно вчини-
ли показову розправу над колегою, не вислухавши їхню 
думку, не проаналізувавши його діяльність, не пояснив-
ши, що ж відбувається з відчуженням корпоративного 
спілчанського майна, за яке чесно, публічно й відкрито 
бореться Анатолій Іванович Гай? Спілкування не вийш-
ло, бо твердження Сидоржевського, що правління НСПУ, 
мовляв, мало право так діяти, не переконало письменни-
цьке товариство. А щодо відчуження майна він заявив, 
що правлінню доводиться вибиратися з фінансової скру-
ти, утвореної ще за часів десятирічного керування Спіл-
кою Володимиром Яворівським. 
 Так, вірний БЮТівець пан Володимир у «народних» 
обладунках депутата Верховної Ради України від пар-
тії «Батьківщина» справді, як вважають письменники, 
причетний до суцільної фінансової руїни. Йому публіч-
но й досі закидають, що він «знищив «Еней» (письмен-
ницький клуб дозвілля. — Авт.) з фресками Базилеви-
ча, розпродав майно в Ялті, Одесі, Коктебелі, Трускав-
ці, Ірпені та здав будинок на Банковій однопартійцю 
Сенченку під його відверто неукраїнський «КОБАЛЬТ» 
на 49 років...» І чомусь правління М. Сидоржевського 
не порушує питання про виключення Володимира Олек-
сандровича зі Спілки, не звертається з позовами до суду 
щодо розв’язання майнових проблем, а карає свого ко-
легу за принциповість у відновленні спілчанської спра-
ведливості...
 У своєму рішенні загальні збори таємним голосу-
ванням ухвалили вимогу скасувати рішення правління 
НСПУ про виключення А. І. Гая з членства в Спілці та 
зняття з посади голови обласної письменницької органі-
зації, як грубе порушення статутних вимог («за» — 30, 
«проти» — 3, «утримались» — 2). 
 Сумно писати про Майдан письменницький. Адже 
він не об’єднує до гурту патріотичну творчу українську 
інтелігенцію, не мобілізує на ідейний захист України в 
період інформаційної та військової агресії біснуватого 
російського Кремля. ■

■ ПРОТЕСТ

Бандеро, вставай!
У столиці біля будівлі МВС відбулася акція з 
вимогами зупинити свавілля правоохоронців

■

Річниця Майдану в парламенті
 Учора у Верховній Раді відбулося засі-
дання у зв’язку з п’ятою річницею з початку 
збройної агресії Росії проти України. Окрім 
депутатів у ньому взяли участь Президент 
Петро Порошенко, Президент Європейської 
Ради Дональд Туск, Прем’єр-міністр Украї-
ни Володимир Гройсман, члени уряду, вете-
рани АТО. Учасники засідання на пропози-
цію спікера Андрія Парубія хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять героїв, які п’ять 
років тому загинули на Майдані й упродовж 
цих п’яти років полягли в боротьбі за неза-
лежність України. Звертаючись до присут-
ніх, Президент ЄР Дональд Туск несподі-
вано виголосив свою промову українською 
мовою, чим зірвав бурю оплесків. Він на-
голосив, що прибув у 5-ту річницю драма-
тичних подій на Майдані, не тільки як пре-
зидент Європейської Ради, а також «як по-
ляк — ваш найближчий сусід і сердечний, 
доброзичливий друг». Пан Туск наголо-

сив, що Україна ще п’ять років тому дове-
ла свою справжню європейськість. «Часто 
повторюю у Брюсселі: не вчіть їх бути Єв-
ропою, вчіться у них, що таке Європа», — 
пояснив він. На думку президента Європей-
ської Ради, зараз, у часи російської агресії, 
Європейський Союз та його держави-члени 
мають демонструвати безумовну підтримку 
України: «Тільки той, хто солідарний з Ук-
раїною, — має право називатися європей-
цем. Хто готовий продавати Україну — про-
дає майбутнє Європи». 
 Звертаючись до учасників засідання, 
Андрій Парубій нагадав: «На медалі Мініс-
терства оборони Російської Федерації «За 
возвращение Крыма» вибито дату — 20 
лютого 2014 року. Рівно п’ять років тому, 
коли горіли барикади на Інститутській і на 
Грушевського, коли ми боронили Майдан, 
російський спецназ розпочав операцію із 
захоплення України». А Президент Поро-
шенко додав, що, розв’язавши війну проти 

України, Росія має на меті «відновлення ім-
перії», «перегляд кордонів і знищення всієї 
системи трансатлантичної безпеки Європи і 
світу». «Та в цій війні, я хочу твердо сказа-
ти, Кремль приречений на поразку», — на-
голосив він. 

Президент затвердив зміни до 
Конституції щодо ЄС і НАТО
 Президент Петро Порошенко підписав 
зміни до Конституції, які закріплюють праг-
нення України стати членом Європейсько-
го Союзу і НАТО. Він зробив це просто на 
позачерговому засіданні Верховної Ради, в 
присутності депутатів, урядовців i числен-
них гостей. Під час свого виступу з трибуни 
парламенту Президент заявив, що завдан-
ня України — не пізніше 2023 року подати 
заявку на членство в ЄС і отримати план дій 
щодо членства в НАТО. Закон набирає чин-
ності з дня, наступного за днем його опуб-
лікування. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Відсутність реальної люстрації в лавах правоохоронців не сприяє 
громадському спокою.

❙
❙
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I
Беркути в небі — 
у повен у розмах! — 
Вивчають польотів
граматику.
А на Грушевського, а на Хрещатику
Безкрилі круки,
Скувавши бронею
душу й руки,
Їхнє ганьблять імення...

А на Хрещатику, а на Грушевського
Ранком і в ночах
холодно й грізно.
А на Хрещатику, а на Грушевського
Стогнуть люди.
Стогне залізо.

А на Хрещатику, а на Грушевського — 
Не чеканять паради.
А на Хрещатику, а на Грушевського
Стоять барикади.
Гримлять барикади!
Розділивши собою грядуще
і суще...

А на Хрещатику, а на Грушевського
В парадних будинків
Обпалені скроні.

А на Хрещатику, а на Грушевського
Асфальти й бруківки,
Залиті смертю
і кров’ю...

А на Хрещатику, а на Грушевського
Новітні центуріони — 
Муштровані чорні менти —
Стріляють в свободу!
Вбивають свободу!
В гідність людини!
В гідність народу!

Чорні в них душі,
як чорні в них свити.
І страшно не вмерти —
Страшно так жити.

І страшно не вмерти —
Страшно так жити!
І на Хрещатику.
І на Грушевського.
І по всій Україні!

І як безсмертя прапор,
Як нескорений заповіт,
Над Українським Євромайданом
Білим голубом Правди
Мажористі ноти
розлітаються в світ,
Серцем добуті
зі старих фортепіано...
19.02.2014.

II
А на Хрещатику, а на Грушевського
Бути
музиці
рано!
А на Хрещатику, 
а на Грушевського
Сльоза
не загоїть
рани...

А на Хрещатику, а на Грушевського
Тіла хлопців наших
Гріє холод
бетонних плит...

А на Хрещатику, а на Грушевського —
Смертю смерть
поправши
І передавши
Врятований ранок
Нам у спадок
на цій землі —
Небесна Cотня
Небесним
Чумацьким Шляхом,
Як на пост —
Вирушає
у вічний політ!

О, Країно, цілована Богом...

Це сьогодні мій фронт.
І в анфас, і у профіль
я не натовп — 
народ.
Свобода і гідність! — 
мої українці.
Ми страху свого
перейшли Рубікон!
Вогненні завіси —
не чорнобривці — 

Над гулом,
над дзвоном,
над виром
колон...
Я мислю,
Я дихаю
По-українськи!
Не вірите? — 
йдіть на Майдан!
Обігрійте намети — 

революцій колиски.
Чує голос Вкраїни
вселюдський орган.
Я — на Майдані!
Це сьогодні
мій фронт.
І в анфас,
І у профіль
Я — вкраїнський народ! 

С м е р т ю 
смерть поправши

Андрій ДЕМИДЕНКО
«Хiба не по-прометеївськи скликає нашi серця Андрiй Демиденко в найкращiй поезiї про Майдан — своїй знаменитiй 
поемi «А на Хрещатику, а на Грушевського...», в якiй народ i його праведне волевиявлення пiдносяться до апогею люд-
ського духу. І в цьому процесi вiн не тiльки всенацiональний поет, а й безпосереднiй учасник Революцiї гiдностi»

«Україна молода» вiд 24 квiтня 2018 року

Я — на Майдані!

А на Хрещатику,
а на Грушевського...
«В особливо драматичнi та вкрай зболенi днi народної жалоби за Небесною со-
тнею цi ще не висохлi вiд чорнил рядки поеми з 23 лютого по 2 березня 2014 року 
майже щогодини звучали на всiх каналах Українського радiо, їх презентували у 
прайм-таймах впливовi телекомпанiї, видрукували найтиражнiшi українськi газети, 
стоячи проводжали переповненi унiверситетськi актовi зали, а найголовнiше — зi 
сльозами слухали i читали на барикадах...
Твiр має двi дати написання: перша — 19 лютого (18-19 з’явилися першi розстрi-
лянi); i друга — продовження — 21 лютого (пiсля кривавого 20-го числа)».

Із книги «Майдан»

21.02.2014.

Активісти Майдану.❙

Беркут на Майдані.
Фото з сайта obozrevatel.com. (Фото Сергій Лойко).

❙
❙

Піаніно — символ Майдану.
Фото з сайта argumentua.com.

❙
❙
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Сергій РУДКОВСЬКИЙ, 
голова правління Асоціації 
«Високошвидкісні магістралі»

На перший погляд, це виглядає дико: 
невже таке можливо, що де-юре міжна-
родні санкції оголошені Росії, а де-фак-
то ці ж самі санкції застосовують щодо 
України? Але, виявляється, що подібне 
цілком може мати місце. 

Із Китаю в ЄС — в обхід України
 Судіть самі. У грудні минулого року 
в Парижі, на 93-й Генеральній асамблеї 
Міжнародної спілки залізниць, російсь-
ке ВАТ «РЖД» отримало чудовий для 
себе результат. А саме: між МСЖД і Асо-
ціацією вантажоперевізників FERRMED 
підписаний меморандум, згідно з яким 
основний міжнародний вантажний за-
лізничний маршрут між Китаєм та ЄС 
проходить в обхід України, а саме через 
Росію, країну-агресора, до якої застосо-
вано санкції. Ну як таке взагалі мож-
ливо, за умови, коли Україну весь світ 
підтримує? Чому від України ніхто не 
виступив проти, хоча Укрзалізниця — 
дійсний член МСЗ?
 Або ось ще цікаві події, коли в період 
керівництва ПАТ «УЗ» Войцехом Бал-
чуном дві найбільші польські компанії 
— PKP-Gargo і CTL-Logistics — так само 
успішно підписали аналогічні угоди на 
транзит вантажів в обхід України. Піс-
ля чого польський «десант» із правління 
ПАТ «УЗ» спокійно ретирувався на свою 
історичну батьківщину. Дивний збіг...
 Однак і це все квіточки. Головне по-
переду. Росія включилася в бороть-
бу за залучення технологій у свою про-
мисловість.
 Зокрема, підписано угоди з китай-
ською корпорацією CRRC про спільну 
розробку та будівництво високошвид-
кісного рухомого складу, здатного здій-
снювати перевезення вантажів на швид-
кості до 320 км/год., і все це задоволен-
ня на умовах до 85% локалізації вироб-
ництва в Росії. Майже як у нас із GE...
 А тепер уявіть, Росія має всі шанси 
стати світовим лідером із виробництва 
високошвидкісних поїздів для переве-
зення вантажів, з усіма наслідками, що 
випливають. А де ж ми? Де Україна зі 
своїми амбіціями? Чи ми вже забули, 
що транспортне машинобудування в Ук-
раїні завжди було на висоті й українсь-
кі вагони в значних обсягах кілька деся-
тиліть відправляли на експорт?

Український проект є, 
але нікому не потрібний 
 Ну а тепер — головне. В Україні, як і 
в Росії, розроблено аналогічний російсь-
кій ВСМ «Євразія» конкурентний про-
ект української високошвидкісної ма-
гістралі (ВШМ), здатний не тільки здій-
снювати доставку вантажів на швид-
костях 300-320 км/год., а й залучити 
інвестиції в економіку України — не 
менше 23,1 млрд. доларів. Проект доз-
волить завантажити замовленнями по-
над 20 галузей економіки, отримати 
дохід у перші десять років будівництва 
та експлуатації, який можна порівня-
ти з зовнішньою заборгованістю Украї-
ни. По суті, реалізація проекту ВШМ 
не тільки дасть можливість реалізува-
ти транзитний потенціал й інтегрувати-
ся в ЄС, а й знайти в повному сенсі неза-
лежність України.
 Хтось порівнює ці проекти за зна-
чимістю із Суецьким каналом. Однак, 
з огляду на сукупну фінансову ємність 
будь-якого з цих проектів, за маршру-
том Китай—ЄС, орієнтовно в 200 млрд. 
доларів, необхідно чітко розуміти, що 
будівництва двох Суецьких каналів не 
буде.
 Побудувати транзитний міст із Ки-
таю в ЄС цілком під силу Україні, 
об’єднавшись у своїх зусиллях із краї-
нами Середньої Азії та Південного Кав-
казу, Китаєм і ЄС. Або ж Росія, кори-
стуючись абсолютною бездіяльністю 
України, реалізує свій проект ВШМ 
«Євразія».
 І, як підсумок, дуже важливо під-
креслити, все залежатиме від реальної 
підтримки подібних ініціатив вищим 
політичним керівництвом країни, вмін-
ня відстоювати інтереси національної 
економіки на міжнародному рівні.

 

В іншому випадку, ми маємо всі шанси 
стати лідером хіба що в будівництві ве-
лосипедних доріжок, остаточно розва-
ливши, так і не встигнувши модернізу-
вати, свою індустріальну економіку. 

Нові швидкості на суші і на морі
 Тим часом Асоціація «Високошвид-
кісні магістралі» не припиняє своїх 
спроб зрушити справу з мертвої точ-
ки. Задля просування економічних ін-
тересів України в питанні реалізації 
транзитного потенціалу, а також для 
об’єднання зусиль і заходів з одночас-
ного захисту економічних інтересів як 
України, так і країн-партнерів Каспій-
сько-Чорноморського маршруту (КЧМ) 
нового Шовкового шляху, Асоціація 
ініціює створення міжнародної «Хар-
тії Високошвидкісної магістралі», зі 
штаб-квартирою в м. Києві
 На нашу думку, такий крок дозво-
лить дати сигнал міжнародній спіль-
ноті інвесторів про готовність консолі-
дованої підтримки вищим політичним 
керівництвом країн-партнерів КЧМ у 
реалізації комерційно привабливого 
трансконтинентального інфраструк-
турного проекту. А також отримати 
механізм міжнародної координації та 
контролю для реалізації і одночасно-
го будівництва ВШМ, рухомого скла-
ду, а також портів і терміналів, на всь-
ому протязі маршруту в країнах Серед-
ньої Азії, Південного Кавказу та Схід-
ної Європи.
 Назагал, проект ВШМ «Китай — 
Україна — ЄС» — це можливість тран-
зиту вантажів із високою доданою вар-
тістю на швидкостях до 320 км/год. і 
доставки пасажирів із максималь-
ною швидкістю до 400 км/год. Проект 
ВШМ — це так само системне джерело 
щорічних прямих доходів для економі-
ки України від 2 до 3 млрд. доларів і не-
прямих в обсязі 5,9 млрд. доларів. Це 
також довершені промислові, транс-
портні та цифрові технології і швид-
кість доставки вантажів, наприклад 
з Урумчі в Берлін за 5-7 діб, що мож-
на порівняти на сьогодні з авіаційни-
ми перевезеннями.
 Азійську ділянку маршруту, при-
близно 3000 км, пасажир проїде не біль-
ше ніж за 12 годин. Кавказьку, близь-
ко 1000 км — не більше ніж за 4 години. 
Європейську, приблизно 2000 км — не 
більше ніж за 8 годин. Це нові можли-
вості для міжнародних контактів, зок-
рема й туризму.
 На маршруті перевозитимуть не 
тільки пасажирів, а й вантажі, що ви-
магають прискореної доставки, перш за 
все контейнери, а також інші вантажі з 
високою доданою вартістю. Швидкості 
морських суден будуть не менше 24 вуз-
лів (42 км/год.). 

 Таким чином час переходу через Кас-
пійське море становитиме не більше 12 
год., через Чорне море — не більше 24 го-
дин. Швидкість обробки фідерних судів-
контейнеровозів буде не меншою 30 кон-
тейнерів за годину (одним краном). Фі-
дерні судна-контейнеровози обробляти-
муть не більше ніж за 6 год. Час обробки 
суден на всіх 4 терміналах разом стано-
витиме не більше 24 год. 

Надійдуть інвестиції, доходи 
до бюджетів, зросте ВВП
 Для порівняння: доставка контейне-
ра по ВШМ становитиме 5 діб. Тоді  як 
сьогодні цей шлях займе 38 діб. Тобто, 
скорочення часу доставки в 7 разів! А 
час, як відомо, — це гроші...
 Фахівці з різних країн сходяться на 
тому, що обсяги перевезень вантажів на 
маршруті можуть досягати щонаймен-
ше 1 млн. контейнерів на рік у кожно-
му напрямку. Прискорення доставки у 
7-12 разів є підставою для підвищеного 
тарифу, щонайменше, в 3 рази, тобто до 
0,6 долара за 1 контейнеро-км. 
 За таких умов доходи від перевезень 
контейнерів становитимуть 8 млрд. 88 
млн. доларів на рік! Вони розподіляться 
між країнами-партнерами пропорційно 
відстані транзиту по їх території і наяв-
ності терміналів для переробки контей-
нерів. Наприклад, для таких країн, як 
Україна і Туркменістан це буде не мен-
ше 1,4 млрд. доларів на рік, для Ки-
таю — близько 3 млрд. доларів на рік. 
До 700 млн. доларів на рік отримають 
Азербайджан і Грузія, решту розподі-
лять між собою інші країни.
 Крім прямих доходів від транспорт-
них тарифів та інших послуг із достав-
ки контейнерів, кожна з країн отримає 
колосальні мультиплікативні, агломе-
раційні та інші ефекти. Наприклад, для 
України це, насамперед можливість за-
лучення не тільки інвестицій, а й над-
ходження до бюджетів різних рівнів за 
перші 10 років будівництва та експлу-
атації близько 90 млрд. доларів. ВШМ 
— це системне щорічне джерело доходу, 
як газо- і нафтопроводи. 
 Це збільшення ВВП України за пер-
ші десять років будівництва та експлу-
атації на суму 230 млрд. доларів і бага-
то інших позитивних ефектів. Єдина 
колія 1435 мм, як у країнах ЄС та Ки-
таю — це реальна інтеграція в транс-
портний, економічний і культурний 
простір ЄС, швидке транспортне сполу-
чення з країнами НАТО і вищий рівень 
оборо но   здатності.

Транзит через 10 держав
 Стратегічно важливим для Украї-
ни є той факт, що українська ініціати-
ва ВШМ «Китай — Україна — ЄС» може 
і повинна спрацювати на випереджен-

ня аналогічного конкурентного проекту 
ВШМ «Євразія», в якому передбачаєть-
ся доставка вантажів Транссибірським 
маршрутом Пекін—Москва—Берлін. 
 Проект ВШМ «Китай — Україна 
— ЄС» передбачає на першому етапі 
об’єднати 10 країн, а саме Китай, Ка-
захстан, Киргизстан, Узбекистан, Турк-
меністан, Азербайджан, Грузію, Украї-
ну, Польщу і Німеччину. В подальшому 
до мережі ВШМ можуть приєднатися 
країни Балтії і Балкан, а всередині Ук-
раїни, за маршрутом Київ—Донецьк—
Луганськ, ВШМ може об’єднати Украї-
ну і відновити промисловість регіонів.
 Нова дорога може пролягти через 
Алмати, Бішкек, Ташкент, Самарканд, 
Бухару, Ашхабад, Туркменбаші, Баку, 
Тбілісі, Поті, Чорноморськ, Одесу, Він-
ницю, Київ, Львів, Варшаву. Враховую-
чи Берлін, це маршрут восьми сто лиць і 
країн, двох морів і континентів.
 Вельми перспективним є й т.зв. 
«Трансіранський» маршрут нового 
Шовкового шляху. Швидкозростаю-
ча економіка Індії так чи інакше буде 
прагнути розширювати свої торгові від-
носини і співпрацю з ринком ЄС, що бе-
зумовно вплине на додаткове збільшен-
ня вантажопотоку через Іран, Азербай-
джан, Грузію й Україну в ЄС.
 Маючи такі транспортні коридори, 
промисловість України отримає додат-
ковий шанс для розвитку поставок на 
експорт, а суб’єкти зовнішньоекономіч-
ної діяльності успішно розширювати-
муть торгівлю.
 Проект має стартувати і бути запу-
щений в експлуатацію одночасно в усіх 
країнах, але його можливо розпочати 
як пілотний проект на території Украї-
ни, що також несе за собою певні еко-
номічні ефекти для країни, як транзи-
ту вантажів із чорноморських країн. 
Почати треба з передпроектних дослід-
жень, попереднього і повного техніко-
економічного обґрунтування, підготов-
ки інвестиційних пропозицій. Україна 
має в таких роботах достатній досвід і 
великі можливості, вона повинна стати 
ініціатором міжнародного консорціуму 
проектувальників.
 На самому початку проекту в кож-
ній країні має бути створена, відповідно 
до її національного законодавства, ке-
руюча компанія проекту, а також Між-
народний координаційний орган проек-
ту. Асоціація «Високошвидкісні магіс-
тралі» виконає тут свою частину роботи 
як координатор та ініціатор.
 Слідом за проектуванням, на від-
повідних етапах проекту повинні ство-
рюватися і включатися в роботу про-
фільні міжнародні консорціуми: про-
ектантів, транспортних будівельників, 
машинобудівників, IT-інженерів, опе-
раторів перевезень пасажирів і муль-
тимодальних перевезень вантажів та 
інші, необхідні для успіху проекту.
 Наголошую ще раз, проект потрібно 
починати негайно. Якщо Росія раніше 
здійснить свій з доставкою вантажів за 
3-4 доби і пасажирів за дві доби, то на 
українському проекті і транзиті мож-
на поставити хрест. Треба поспішати, 
поки Росія під санкціями і її проект 
гальмується! І скористатися іншим про-
ектом — ВШМ Урумчі — Тегеран, мар-
шрут якого пройде до Ашхабада і далі 
на Тегеран. 
 Від Ашхабада до порту Туркменбаші 
на Каспії треба прокласти ще приблиз-
но 600 км ВШМ, сформувавши таким 
чином весь Каспійсько-Чорноморський 
маршрут, на якому кожна країна буде 
відповідальна за свою ділянку, і всі 
вони будуть споруджуватися одночас-
но. Іншого шансу у нас не буде! ■

ГЕОПОЛІТИКА

Навіщо нам рятувати 
український транзит
Україна намагається виграти у Російської Федерації ще одну «транспортну війну»

■

Високошвидкісні магістралі.
Фото з сайта hsm.org.ua.
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Оксана СОВА

 Станом на 14 люто-
го аграрії одразу чотир-
надцяти областей Украї-
ни провели підживлення 
озимих культур на зер-
но на площі 648,1 тисячі 
гектарів. За даними прес-
служби Мінагрополітики, 

це 9 відсотків від загаль-
ної площі, що на 4 відсо-
тки більше, ніж на ана-
логічну дату минулого 
року.
 Зокрема, на кінець ми-
нулого тижня підживлено:
 — озимої пшениці — 
537,5 тис. га (8%);
 — озимого жита — 1,5 

тис. га (1%);
 — озимого ячменю — 
109 тис. га (11%).
 Крім того, озимий рі-
пак підживлений на площі 
240,1 тис. га, або 19%.
 Стан посівів озимих 
культур в основному 
прийнятний. Із посія-
них 7,6 мільйона гек-

тарів сходи отримано на 
98 відсотках площ. З них 
у доброму та задовільно-
му стані перебуває 86 
відсотків, а в слабкому 
та зрідженому — 14 від-
сотків посівів.
 Сходи озимого ріпаку 
отримали на 99 відсотках 
засіяної площі, з них 92 
відсотки — в доброму та 
задовільному стані.
 Загалом підсумки моні-
торингу засвідчили, що 
стан посівів озимих куль-
тур є одним із кращих за 
останні п’ять років. ■

КОНТРЕКОНОМІКА

«Запоребрик» 
огризається 
на санкції
Росіяни «на зло ворогам» 
продовжують обмежувати 
імпорт сільгосппродуктів
Олена ЯРОШЕНКО

 Федеральна митна служба (ФМС) Росії підготувала й на-
правила російському уряду пропозиції щодо розширення пе-
реліку сільгосппродукції і продовольства, забороненого до 
ввезення зі США, ЄС та низки інших країн, зокрема й з Украї-
ни. Відповідне подання підписав в.о. керівника ФМС Руслан 
Давидов. 
 Як повідомляє агенція РБК, у Мінсільгоспі РФ підтвердили 
отримання документа, яким пропонують включити до перелі-
ку заборонених до ввезення товарів, які декларують дев’ятьма 
групами двозначних кодів ТН ЗЕД. Зокрема, передбачено по-
ширити заборону на ввезення всіх готових і консервованих про-
дуктів iз м’яса та риби, ракоподібних i молюсків (крабів, кре-
веток, устриць і мідій), ікри осетрових, консервованих овочів, 
фруктів і горіхів, оливок, консервованих томатів, джемів, мар-
меладу, фруктового пюре та фруктових соків. Табу пропонують 
ввести й на ввезення свіжої та охолодженої баранини та козля-
тини, деяких субпродуктів, яєць, меду, цибулі. Також під забо-
рону підпадуть живі тварини: коні, велика рогата худоба, вівці, 
кози, кури, інша домашня птиця. Окрім того, до переліку вклю-
чають солодовий екстракт і харчові добавки, які використову-
ють при виробництві продуктів харчування.
 Згідно з даними ФМС, за підсумками 2018 року, за всіма 
зазначеними службою категоріями із санкційних країн у Росію 
ввезено товарів на $1,21 мільярда. Пропозиції ФТС стосують-
ся товарів iз США, Євросоюзу, Канади, Австралії, Норвегії, 
України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну.
 Як зазначає агентство, для всіх цих країн обмеження на 
ввезення різних категорій продуктів почали вводити з 2014 
року. Але раніше під обмеження підпадали тільки окремі то-
варні позиції, а не цілі категорії.
 Палицi в колеса постачанню українських продуктів харчу-
вання «старший брат» почав активно вставляти перед почат-
ком військової агресії на Донбасі та анексією Криму. Завдя-
ки цьому ми цілком удало переорієнтували експорт на Євро-
союз та ринки Азії. Тим часом Україна оскаржує незаконні дії 
РФ щодо транзиту поставок наших товарів у Світовій Органі-
зації Торгівлі. ■

■

Оксана СИДОРЕНКО

 Для переходу на спроще-
ну систему оподаткування 
або щорічного підтверджен-
ня статусу платника єдино-
го податку четвертої групи 
сільськогосподарські това-
ровиробники до 20 лютого 
поточного року подають від-
повідні документи. Перелік 
їх визначено у п.п. 298.8.1 
п. 298.8 ст. 298 Податково-
го кодексу України.
 Як нагадує Держав-
на фіскальна служба, не-
обхідно подати наступні 

документи:
 — загальну податко-
ву декларацію з податку 
на поточний рік щодо всієї 
площі земельних ділянок, 
з яких справляється пода-
ток (сільськогосподарських 
угідь (ріллі, сіножатей, па-
совищ, багаторічних наса-
джень), та/або земель вод-
ного фонду внутрішніх во-
дойм (озер, ставків та водо-
сховищ);
 — звітну податкову де-
кларацію з податку на по-
точний рік окремо щодо 
кожної земельної ділянки;

 — розрахунок частки 
сільськогосподарського то-
варовиробництва (форма 
розрахунку частки сільсь-
когосподарського товарови-
робництва затверджена на-
казом Міністерства аграр-
ної політики та продоволь-
ства України від 26.12.2011 
№ 772);
 — відомості (довідку) 
про наявність земельних ді-
лянок.
 Також у ДФС звертають 
увагу, що неподання повно-
го пакета податкової звіт-
ності з обов’язковими до-

датками до контролюючих 
органів за місцем основно-
го обліку та за місцезнахо-
дженням земельних діля-
нок, або якщо розмір част-
ки сільськогосподарського 
товаровиробництва юри-
дичної особи у попередньо-
му році менший, ніж 75%, 
— це підстава для анулю-
вання реєстрації платника 
єдиного податку четвертої 
групи.
 Нагадаємо, з 2019-го аг-
рарії почнуть сплачувати 
податок за здачу нерухо-
мості в оренду. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Ягідний сезон
 Цьогоріч свіжа полуниця на ринках Закарпаття з’явилася 
вже взимку. Втім ягоди поки що не місцеві, їх завозять з Італії. 
Свіжі лютневі ягоди коштують 250 гривень за кіло. Продавці 
запевняють, що товар користується попитом, тому й налаго-
дили поставки так рано. Українські ягідники тим часом учать-
ся на помилках: незважаючи на те, що Великобританія мину-
лоріч збільшила імпорт лохини на 5 відсотків, поставки цієї 
ягоди з України на ринок Туманного Альбіону знизилися. При-
пускають, що через помилки в логістиці та дотриманні стан-
дартів якості.

Роздержавлення триває
 ПАТ «Одеський припортовий завод» i НАК «Украг-
ролізинг» внесли до списку об’єктів великої приватизації 
дер жвласності на 2019 рік. Натомість ПАТ «Аграрний фонд» 
вилучено з переліку запланованих до приватизації та прода-
жу об’єктів державної власності. Як повідомляє Міністерс-
тво економічного розвитку і торгівлі України, поки що де-
ржава отримує прибутки лише від малої приватизації, ве-
лику заблоковано через відсутність попиту та через судові 
процеси, які гальмують приватизаційні процеси. Але в Де-
ржбюджеті на 2019 рік заплановано доходів від приватиза-
ції на 17,1 млрд. грн.

Інвестиції в сонце
 Турецька компанія Emsolt Investments holdings Ltd пла-
нує інвестувати в «зелені» проекти в Україні, повідомляє 
«Урядовий портал». У портфелі компанії є 60 МВт сонячних 
електростанцій у різних регіонах Туреччини, а також 6,5 МВт 
встановлених біогазових потужностей. «У 2017 році турець-
кі інвестори зацікавилися українським ринком, запланував-
ши низку проектів сонячної енергетики потужністю близько 
100 МВт. Компанія вже розпочала встановлення СЕС потуж-
ністю 11 МВт в Україні та планує розширення», — повідоми-
ли в Держенергоефективності. Також інвестори звернули ува-
гу на ресурсний потенціал українських регіонів i діючі стиму-
ли на ринку для впровадження як СЕС, так і біогазових уста-
новок. Компанія планує продовжити роботу на українському 
ринку та готуватися до нових умов стимулювання через аук-
ціони.

■
Олена Ярошенко

 За результатами тор-
гів минулого тижня основ-
ні світові майданчики по-
казали падіння. Ф’ючерси 
пшениці на Чиказькі біржі 
СВОТ подешевшали на 4,7 
долара за тонну — до 185,3 
долара. На думку Валерії 
Пекін, аналітика компанії 
«Фенікс-Агро», причиною 
падіння стала низька ак-
тивність продажів i заява 
експертів USDA про низь-
кий тижневий експорт зер-

нових iз США. Підтримку 
цінам у майбутньому може 
забезпечити оцінка посів-
них площ пшениці у США, 
яка досягла мінімального 
показника за останні роки. 
Тим часом знизилося ко-
тирування і ринку пшени-
ці EuroNext — до 195,25 
євро за тонну (-7,75), унас-
лідок низьких темпів екс-
порту пшениці з ЄС. Це на 
22 відсотки нижче, ніж по-
казник за аналогічний пе-
ріод у минулому маркетин-
говому році. На ринку ку-

курудзи (СВОТ) на кінець 
тижня ціну встановили на 
рівні 147,5 дол./т (+0,2) за 
рахунок високого експор-
ту та зниження прогнозу 
виробництва кукуру дзи. 
Але на ринку EuroNext 
ф’ючерси подешевшали 
на 3,5 євро/т (173) через 
низький попит європейсь-
кої кукурудзи серед пере-
робників.
 Експортний ринок Ук-
раїни (FOB) також дав ди-
наміку падіння. Ціна пше-
ниці знизилась у серед-
ньому на 2 долари за тон-
ну в сегменті продовольчої 
(233-239) та на 1 долар за 
тонну — в сегменті фураж-
ної (223-230). Прогнозова-
но через зменшений попит 
імпортерів продовжує па-
дати ціна фуражного яч-
меню (230-235). Ціна ку-
курудзи залишається ста-
більно високою — в серед-

ньому 174-178 дол./т.
 На внутрішньому рин-
ку України через знижен-
ня експортних цін продо-
вольча та фуражна пше-
ниця втратили в ціні в се-
редньому 100 гривень на 
тонні. Також дещо знизи-
лися максимальні рівні цін 
на кукурудзу, хоч культу-
ра досі залишається найак-
тивнiшою на експортному 
ринку, тож значного змен-
шення ціни не очікуєть-
ся. Найсуттєвіше падін-
ня спостерігали в секторі 
фуражного ячменю, ціна 
якого впала в середньому 
на 350 гривень за тонну 
(до 6 400-6 950 гривень). 
Таке падіння пояснюєть-
ся невисоким попитом на 
тлі недостатньої кількості 
пропозицій, що усклад-
нює формування велико-
тоннажних партій для ек-
спорту. ■

ОФІЦІЙНО■

Починати весняно-польові роботи краще, коли ще й сніг повністю не зійшов.
Фото з сайта superagronom.com.

❙
❙

ПРОДАЖІ

Зерновий цінопад
Експортна вартість зернових та 
олійних знизилась

■

ПОДАТКИ

Дедлайн «спрощенців» — 20 лютого 
До цієї дати аграрії мали підтвердити статус платника єдиного податку

■

Лютневі весняно-польові
В Україні почався сезон підживлення озимих
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Розпочинають виплітати із сердечка 
й молитви
 — Наша наймолодша учасниця — сту-
дентка, майбутній ветеринар Юлія Кри-
левець. Також до наймолодших можна 
віднести й наших помічників — дітей. 
От, скажімо, мій син, поки ще не став 
студентом Харківського університету, 
збирається, було, лягати спати, а я йому: 
ні-ні-ні, синочку, зачекай, ось тобі міш-
ковина — розпустиш її, а тоді вже спо-
чиватимеш. Постійно допомагають роз-
пускати мішковину, яку використовує-
мо для виготовлення «кікімор», діти з 
Полтавської спеціалізованої школи-ін-
тернату №2, — розповідає одна з коорди-
наторів групи — педагог і науковець Те-
тяна Сігіда. — А щодо найстарших, то я 
не знаю, скільки їм років, — це просто не-
важливо, бо ці люди надзвичайно молоді 
душею. Мені здається, пенсіонери, готові 
зробити все заради своїх дітей і онуків, є 
основою будь-якого волонтерського заго-
ну. За роки війни в Україні всі ці люди 
стали мені ріднею. І це вам скаже будь-
хто з нас: ми вже одна родина. Кожна з 
цих жіночок — просто суперособистість. 
І я щаслива вже від того, що перебуваю з 
ними в одному приміщенні.
 До речі, про приміщення. Спочатку 
волонтерки плели маскувальне споряд-
ження в підвалі Свято-Успенського собо-
ру, але восени там стало холодно й тем-
но. Тож невдовзі перебралися до будівлі 
Головного управління ДСНС України в 
Полтавській області, за що дуже вдячні 
його очільнику Віктору Стеблянку. 
 — Віктор Миколайович нас дуже опі-
кає, відгукується на будь-яке прохання, 
— стверджує Тетяна Сігіда. — Ми почу-
ваємося тут комфортно, нас терплять, а 
це не так легко, адже стягуємо до відведе-
ного для нашої діяльності кутка оці міш-
ки з матеріалом для плетіння, смітимо. 
Нам справді пощастило з керівництвом 
ГУ ДСНС: на відміну від волонтерських 
організацій інших міст, яким оренда 
приміщень влітає в добру копієчку, ми 
взагалі нічого не платимо. Можна сказа-
ти, що нам щастить на добрих людей. 
 Поки розмовляємо, волонтерки гур-
том вправно плетуть маскувальну сіт-
ку. Поміж ділом Тетяна Сігіда розказує, 
як створюється захисне спорядження: 
«Спочатку потрібно нарізати основу — 
рибальську сітку, яку ми закуповуємо 
і яка є найвитратнiшою частиною цьо-
го проекту, бо моток такої сітки вагою 
11-12 кілограмів коштує 2 300-2400 гри-
вень, а вистачає його десь на 1,5 місяця. 
Зараз, як бачите, наші сітки білі з вкрап-
леннями коричневого або кольору хакі 
(щось на зразок брудного снігу), а на-
весні, коли бійці просять різнокольоро-
ве маскувальне спорядження, нам пот-
рібні кошти ще й на засоби для фарбу-
вання тканин. Загалом ми порахували, 
що собівартість сітки розміром 3х5 мет-
рів становить 70-80 гривень. Порівняй-
те: така ж сітка промислового виробниц-
тва коштує 1,5-2 тисячі. Розпочинаємо 
виплітати кожну нову сітку із сердеч-
ка й молитви, вкладаючи у свою робо-
ту віру в перемогу і вдячність нашим за-
хисникам. Далі обплітаємо краї, щоб 
сітка мала певну форму, а вже потім за-
повнюємо плетивом середину. Щотиж-
ня відправляємо на передову 3-4 мішки, 
щільно набиті готовою продукцією. Від-
повідно, щотижня нам потрібно стільки 
ж матеріалу. Дякувати Богу, увесь час 
отримуємо допомогу від небайдужих лю-
дей — без неї навряд чи змогли б виходи-
ти на згадані обсяги. Але потрібно вра-
хувати, що перед плетінням сітки наші 
жіночки до мозолів, стирання рук нарі-
зають із тканини стрічки». 

«Кожна камуфляжна сітка чи 
маскувальний костюм — це чиєсь 
збережене життя»
 — Я спочатку хотіла плести, а потім 
подумала, що комусь же потрібно й 
нарізати торочки, — говорить полтавсь-
ка пенсіонерка Наталія Доля. — Це 
теж своєрiдна творчість: беручи до рук 
якусь річ, увесь час думаєш, як її розрі-
зати так, щоб отримати рівні пацьорки. 
Як тільки випадає вільна хвилинка, бе-
руся за діло. Чому ми це робимо? Бо так 
хочеться прикрити бодай голову чи руки 
отому солдатику, який у дощ, сніг і мо-
роз сидить в окопі на «нулівці». 
 — Уже й не пам’ятаю, хто мені дав 
номер телефону Тані Сігіди, — приєд-
нується до розмови полтавка Людмила 
Петренко, котра 11 років на пенсії. — 
Коли їй зателефонувала, вона запитала, 
що вмію робити. А я вмію шити, маю 
швейну машинку. «О, це те, що треба, — 
зраділа Таня, — нашим хлопцям якраз 
потрібна спідня білизна». І так я почала 
шити чоловічі труси з тканин, які пол-
тавки діставали зі своїх запасів і прино-
сили сюди. А оскільки я людина твор-
ча, то комбінувала матерію, внаслідок 
чого труси виходили веселими, а потім 
вирішила зробити їх іще й патріотични-
ми, нашиваючи збоку жовто-блакитне 
сердечко. У моєму доробку вже близь-
ко тисячі екземплярів спідньої білиз-
ни. Потім довелося шити всяку всячи-
ну. А тепер переключилася на нарізан-
ня стрічок. Ріжу їх не лише для сіток, а 
й для «кікімор», а там потрібно витри-
мувати певний розмір: 30 сантиметрів 
завдовжки й 1,5 сантиметра завширш-
ки. Не можу сидіти склавши руки, коли 
в них така потреба. Хлопці ж на Донбасі 
захищають нас, а нам, у свою чергу, хо-
четься їх захистити.
 Тетяна Сігіда з усмішкою на вус-
тах додає, що якось волонтери отрима-
ли з фронту знімок, на якому бійці сто-
ять у самих трусах із жовто-блакитним 
сердечком, а під ним підпис: «Дякуємо, 
труси чудові». Тим часом іще одна ціка-
ва жіночка Ірина Подпорінова розпові-
дає, що її привело у волонтерську органі-
зацію: «Я інженер-будівельник за фа-
хом, будувала світле майбутнє, аж поки 
наші сусіди не захотіли внести в нього 
корективи. Звичайно ж, душа боліла. І 
тут від подруги Валентини Демус, котру 
сам Патріарх Філарет нагородив медал-
лю «За жертовність і любов до Украї-
ни» (через проблеми з ногами вона вдо-
ма нарізає тканину на шматочки і зши-
ває їх за допомогою швейної машинки), 
дізналася, що є волонтери, котрі пле-
туть маскувальне спорядження. Ось так 
приєдналася до них і ходжу сюди з осені 
2014 року. І коли, прокинувшись уран-
ці, чуєш невтішні новини з фронту, тебе 
просто тягне сюди мов магнітом. Адже 
кожна камуфляжна сітка чи маскуваль-
ний костюм — це, можливо, чиєсь збе-
режене життя, майбутнє, чиєсь світло у 
вікні. Коли плетемо оці сітки, стараємо-
ся ніколи не сперечатися й навіть не ду-
мати про погане, аби вони вбирали лише 
позитивну енергію. А ще плету шкарпет-
ки — за цей час відправила їх на фронт 
300 пар. Раніше двічі на місяць переда-
вала нашим бійцям із сотню млинців із 
м’ясом. Хлопці завжди їх чекали, запи-
тували: а млинці привезли? У мене двоє 
дітей, онук, і мені не байдуже, яке май-
бутнє на них чекає. Війна — це завжди 
страшно...»
 Тетяна Бережецька працює диспет-
чером у медичному закладі. А у вільний 
час, починаючи з вересня 2014 року, ви-
готовляє маскувальні костюми. Вва-
жає, що допомагає нашим хлопцям, які 

захищають Україну від недоброзичли-
вих сусідів, вижити. Наразі волонтерки 
мають замовлення на 6 комплектів для 
розвідників. Раніше створювали їх у виг-
ляді комбінезона, та згодом вояки попро-
сили, щоб це були окремо куртка і штани. 
Технологія виготовлення «кікімор» дещо 
інша, порівняно з маскувальною сіткою: 
тут стрічки не плетуть, а нав’язують на 
сітку-основу, що значно довше. Проте, за 
словами жінки, якщо працювати швид-
ко, один комплект учотирьох можна за-
вершити й за півдня.
 Знайомлюся з іще одним координато-
ром волонтерської групи Ксенією Пелячик. 
Вона практикуючий психолог, вимушена 
переселенка з Горлівки Донецької області. 
У 2014 році, взявши своїх двох дітей, пере-
бралася до Полтави. На перших порах жила 

у подруги дитинства Майї Довгаль. 
 — Я до останнього ходила Горлівкою 
із жовто-блакитною стрічкою на сумці. 
І український прапор у нас висів на бал-
коні, що виходить на центральну вули-
цю, — розповідає Ксенія свою історію. 
— Та за проукраїнську позицію довело-
ся поплатитися: якось приходжу додому, 
а вхідні двері розписані фарбою. Що там 
була за мазня, можете й самі здогадатися. 
Із часом деякі речі в моєму рідному місті 
просто відмовлявся сприймати розум. 
Скажімо, через дорогу від нашого житло-
вого будинку стояло приміщення УБОЗу, 
так от там підвал, ми це точно знали, пе-
ретворили на катівню. У травні 2014-го 
у місті був такий рівень напруги, що ста-
ло очевидно: потрібно вивозити звідти ді-
тей. До речі, Майя Довгаль сама розшу-
кала мене й запропонувала прихисток. А 
як я знайшла оцих «звихнених» людей 
(сміється)? Одного разу Майїн чоловік 
— Іван — приніс оголошення із запро-
шенням приходити плести маскувальні 
сітки. Ось так і опинилася тут.

«Сітчаста» черга
 Оскільки та ж рибальська сітка, 
що є основою маскувального споряд-
ження, — недешеве задоволення, ці-
кавлюся у своїх співрозмовниць, як 
їм вдається залучати кошти. Тетя-
на Сігіда зазначає, що, як структур-
ний підрозділ  Полтавського батальйо-
ну небайдужих, спочатку їхня група 
розраховувала на його допомогу. Про-
те згодом волонтерки дійшли думки, 
що мають самі шукати спонсорів, аби 
на збережені кошти благодійної ор-
ганізації можна було купити необхід-
ні на фронті прилади. 
 — Рідна сестра Ксенії Пелячик із 
чоловіком — Катерина та Сергій Ко-
леснікови — проживають у Німеч-
чині. Так от, десь два роки вони пов-

ністю покривали витрати на рибаль-
ську сітку й фарбу для тканин, — 
констатує Тетяна. — Але потім у них 
народилася дитина, і це вже було наше 
рішення — вдатися до допомоги ін-
ших. У результаті багато чужих лю-
дей стали нашими друзями. Є україн-
ці з окупованих територій, які надси-
лають нам кошти (звичайно ж, їхніх 
прізвищ зі зрозумілих причин не на-
зиватиму). Є такі, яким важко поєдну-
вати волонтерську діяльність з основ-
ною роботою, тож вони допомагають 
матеріально. Бувають екстрені ситуа-
ції, коли бійці, які стали нам рідними, 
просять придбати, скажімо, той же ге-
нератор. Тоді звертаємося по допомо-
гу до доброчинців. І знаєте, люди бу-
вають настільки щедрими, що просто 
дивуєшся. До таких належить полта-
вець Василь Волошинівський — коли 
б до нього не звернувся, будьте певні, 
цей чоловік ніколи не відмовить у до-
помозі. А от підприємець Андрій Дуб-
ровський із власної ініціативи постій-

Тетяна Бережецька спеціалізується на виготовленні «кікімор».
Фото автора.
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УСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!■

За роки воєнного конфлікту волонтерки тільки 
маскувальної сітки сплели понад 38 кілометрів

Теплі руки

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Група «Handmade для армії руками небайдужих полтавок», яка є структурним підроз-
ділом Полтавського батальйону небайдужих, почала плести маскувальне споряд-
ження для фронту у вересні 2014 року. Відтоді кількість учасників постійно зміню-
валася. Нині волонтерська спільнота налічує близько 30 найстійкіших, котрі здатні 
«бігти марафон». Це люди різного віку, різного виду занять (а нерідко й пенсіоне-
ри), котрі знаходять час на те, аби надавати посильну допомогу фронту, зокрема 
плетуть камуфляжні сітки для бойової техніки, а також маскувальні костюми, най-
більш затребувані серед розвідників та снайперів. Якщо ж бачать, що матеріал не 
підходить для маскувального спорядження, пускають його на килимки для сидінь у 
бойовій техніці, багатофункціональні подушки, спідню білизну тощо.

Багато чужих людей стали нашими друзями. Є українці з окупованих 
територій, які надсилають нам кошти (звичайно ж, їхніх прізвищ зі 
зрозумілих причин не називатиму). Є такі, яким важко поєднувати 
волонтерську діяльність з основною роботою, тож вони допомагають 
матеріально. 
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Скооперувалися
Черкащина лідирує 
в Україні за кількістю 
сільськогосподарських 
кооперативів
Людмила НІКІТЕНКО

 Торік на Черкащині створили 17 сіль-
ськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів. Наразі їх в області зареєстровано 
128. Це найвищий показник серед усіх ре-
гіонів України, повідомляють у Черкась-
кій облдержадміністрації.
 Як розповідають в управлінні агропро-
мислового розвитку Черкаської ОДА, най-
більше зареєстровано багатофункціональ-
них кооперативів — 78. Ще 21 — заготі-
вельно-збутових, 9 — переробних i 20 — 
іншої спрямованості.
 За словами начальника цього управлін-
ня Ігоря Колодки, розвиток кооператив-
ного руху на Черкащині залишається се-
ред пріоритетних i є напрямком реаліза-
ції «Стратегії розвитку-2020».
 «Ми продовжуємо шукати ініціативні 
групи та вивчаємо заяви бажаючих утво-
рити кооперативи. Лише за кілька остан-
ніх місяців в області розпочали свою діяль-
ність понад 10 сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів. Це переважно 
універсальні, які спеціалізуються на на-
данні транспортних, заготівельних пос-
луг, допомагають в обробітку земельних 
ділянок», — розповідає Ігор Колодка.
 Він каже, що наразі основний напря-
мок фінансової підтримки буде спрямова-
но на створення нових i підтримку діючих 
молочарських кооперативів. Об’єднання 
в такі кооперативи дасть можливість от-
римати суттєву державну допомогу на 
відшкодування закупленого обладнання 
за державними програмами. І наводить 
приклад того, як у Монастирищенському 
районі вже спрацювали в цьому напрям-
ку, створивши кооператив «Монастири-
щенський», який отримав грошову під-
тримку від держави за придбане облад-
нання.
 Нині найбільше кооперативів створено 
в Черкаському та Лисянському районах — 
по 19 і 13, відповідно. Ще по 11 коопера-
тивів діє в Катеринопільському, Монасти-
рищинському та Смілянському районах.
 У Черкаській облдержадміністрації та-
кож зазначають, що в межах діючої в об-
ласті програми розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів 
на період до 2020 року рішенням облас-
ної ради у 2018 році було виділено 2 млн. 
грн. на умовах співфінансування з місце-
вими бюджетами. Отож програма працю-
ватиме й цього року, а також здійснювати-
муть відповідну фінансову підтримку з об-
ласного бюджету.
  І це не випадково. Адже, уточнюють в 
облдержадміністрації, індекс виробниц-
тва валової продукції сільського госпо-
дарства в усіх господарствах черкаського 
регіону впродовж січня-грудня минулого 
року становив 122,5%. Відтак Черкащи-
на посіла 2-ге місце серед областей Украї-
ни, збільшивши, приміром, виробництво 
продукції рослинництва на 38,1%, а тва-
ринництва — на 1,9 відсотка.
 Може область похвалитися й зібраним 
торік урожаєм, що теж дуже важливо в 
контексті теми сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів. Торік, напри-
клад, зернових культур Шевченків край 
зібрав iз площі 662 тис. га, намолотивши 
зерна в заліковій вазі майже 4,8 млн. тонн 
(160% порівняно з 2017 р.). При цьому се-
редня врожайність теж показова: 72,5 ц/
га, що на 24 ц/га більше порівняно з поза-
минулим роком.
 І насамкінець ще кілька цікавих цифр. 
У всіх господарствах області реалізація на 
забій худоби та птиці становила 449,1 тис. 
тонн, виробництво молока — 484,1, яєць 
— 659,8 млн. штук. Нині на Черкащині ут-
римують 159,4 тис. голів великої рогатої 
худоби, зокрема корів i свиней, поголів’я 
останніх збільшилося на 5,8 відсотка. ■

■

но поставляє нам мішковину, він та-
кож іноді телефонує й говорить: у 
мене, мовляв, є така-то сума кош-
тів, підкажіть, як використати її із 
найбільшою користю. Безвідмовни-
ми є й вимушені переселенці з Дон-
басу Максим та Оксана Кожевніко-
ви, котрі за необхідності забезпечу-
ють будь-які перевезення по місту 
на своєму авто — це десь 3-5 разів на 
тиждень, тобто ми постійно їх «сми-
каємо», хоч вони дуже зайняті: ма-
ють власний магазин канцтоварів. 
Окрім усього, безкоштовно надають 
нам клейку стрічку, ножиці, які  
від роботи тупляться. Мати однієї з 
учасниць нашої групи Людмили Ті-
шакової — пані Валентина — живе 
в Італії, де їй вдалося надихнути на 
збір коштів інших людей. Перерахо-
вані нею гроші з-за кордону також 
використали на купівлю сітки-осно-
ви.
 Тетяна Сігіда відзначає й підпри-
ємства, які надають волонтерській 
групі відчутну допомогу: скажімо, 
меблева фабрика «Лісогор» раніше 
постійно підкидала синтепон, те-
пер виручає навчально-виробниче 
об’єднання «Єдність», фірма «Ворс-
кла» поставляла обрізки матеріалів 
для маскувальних сіток, а ТОВ 
«Маріель» із Закарпатської області 
от уже 5-й рік надсилає за власний 
кошт білу тканину. Нерідко допома-
гають й інші підприємства з різних 
міст (Сум, Харкова, Одеси, Дрогоби-
ча, Києва). І взагалі, волонтерські 
групи з плетіння маскувального спо-
рядження з усіх куточків України 
підтримують одна одну матеріалами. 
Наприклад, цього місяця полтавки 
отримали допомогу від групи з івано-
франківського Косова. А відправля-
ють щотижня готові вироби на фронт 
волонтери «Новою поштою», причо-
му весь час безплатно.
 Якщо взяти за ширину метр мас-
кувальної сітки, то загалом за ці по-
над 4 роки військового протистоян-
ня на сході України полтавські во-
лонтерки сплели її понад 38 кіло-
метрів. Попри те, що за тиждень 
сплітають 150-180 квадратних мет-
рів сітки, покрити всі замовлення 
бійців просто не в змозі. Потреба в 
маскувальних сітках, за словами во-
лонтерів, дуже велика, що й не див-
но, адже, щоб накрити тільки одну 
бойову машину, потрібно чотири сіт-
ки розміром 3х5 метрів. 

Лишаються лише ті, хто свідомо 
вирішив, що він тут до переможного 
кінця 
 — Мені постійно телефонують і 
бійці, й командири, а ще пишуть на 
нашу сторінку в «Фейсбуці». Іноді 
просять: будь ласка, допоможіть, 
усе маскувальне спорядження згорі-
ло, тож техніка знову «гола». Пере-
важно задовольняємо потреби ук-
раїнських вояків, котрі стоять на 
«нулівці». У зв’язку з великою за-
требуваністю нашої продукції утво-
рюється черга: як правило, бійцям 
доводиться чекати 2-2,5 місяця. От 
бачите, до цього блокнота занотовую 
замовлення: 24-та окрема механі-
зована бригада — 4 штуки, 128-ма 
гірсько-піхотна бригада — 8 штук, 
— перераховує Тетяна Сігіда. — 
Іноді бійці замовляють більше, але, 
аби охопити й інші військові підроз-
діли, виготовляємо не більше вось-
ми сіток і обіцяємо згодом повер-
нутися. Отак і рухаємося по колу. 
Якось офіцер, із яким контактува-
ла, демобілізуючись, запитав, чи 
можна передати мій номер телефо-
ну колезі. Я відповіла: та звісно, ви 
в мене такий четвертий. Військовий 
пожартував: «А ви в мене перша». 
Нас надихає подяка вояків. На річ-
ницю нашої діяльності вони надісла-
ли відео, на якому, вишикувавшись 
строєм, хором дякували нам. Усіх 
нас це дуже зворушує. Бійці знають, 
що, отримавши маскувальні сітки, 
мають надіслати фотозвіт. Найбіль-
ше запам’ятався один із перших та-
ких фотозвітів. Це було в 2015 році. 
До нас звернувся вояк із позивним 
«Сойка», котрий був танкістом і во-
ював на передовій. Хлопець надіслав 
нам фото старої маскувальної сітки, 
яка геть розлізлася, і повідомив, що 
одну бойову машину вже втратив. 
Йому потрібна була сітка розміром 
9х13 метрів. Я тоді сіла й задумала-
ся: кожному військовому підрозділу 
ми відправляємо по 8 сіток, а тут од-
ному бійцю маємо передати, по суті, 
10. Але що мали робити? Таки вико-
нали прохання бійця. І от він сфо-
тографував небо через маскуваль-
ну сітку, зробив знімок її зблизька, 
здалеку, спереду, збоку — той фото-
звіт запав у душу.
 — Бувають і смішні історії, — 
продовжує Тетяна. — У 2015 році 
телефоную одному бійцю на фронт, 
щоб поінформувати, що ми відпра-

вили маскувальні сітки. Він відпові-
дає: «Плюс». Я додаю: плюс покла-
ли шкарпетки. А він знову: «Плюс». 
Кажу: ну, ще плюс килимки, по-
душки, спідню білизну, смаколики 
— і знову чую: «Плюс». — «Та що 
«плюс»? — не витримую. — Ви ж 
тільки маскувальні сітки замовля-
ли». Виявилося: «плюс» — це зна-
чить прийнято. Отак дізнавалися про 
характерну для вояків термінологію. 
Звісно ж, людей у волонтерську ор-
ганізацію приводять і страх за май-
бутнє, і бажання допомогти, і почут-
тя особистої відповідальності за все, 
що відбувається навколо. Лишають-
ся ж лише ті, хто свідомо вирішив, 
що він тут до кінця війни. Ніхто з нас 
не знає, скільки ще вона триватиме, 
тому якось розподілити сили немож-
ливо. І не в тому річ, якою мірою до-
помагає фронту держава, — ми це на-
віть не обговорюємо. Річ у тому, що 
можеш зробити ти сам. 
 Насамкінець волонтерки нага-
дують, що їм дуже потрібні матеріа-
ли для маскувального споряджен-
ня. Якщо це синтетична тканина, 
якої не можна пофарбувати, то вона 
має бути природних кольорів. Із на-
туральних тканин дуже потрібні 
білі, хоч згодяться й будь-яких не-
яскравих кольорів — волонтерки їх 
пофарбують і використають на сіт-
ку для весни. Окрім того, потрібне 
прядиво для теплих шкарпеток, а 
також тканина на наволочки. А ще 
— небайдужі люди із вмілими рука-
ми, які б долучилися до цього незви-
чайного проекту.
 — Щодо речей, які йдуть «на 
ура», то це скатертини, простирадла, 
ковдри, штори, тюлі, сорочки тощо. 
Чим річ більша й рівніша, тим лег-
ше з неї нарізати смужки, — пояс-
нює Тетяна Сігіда. — Надзвичайно 
вдячні всім, хто приносить матеріа-
ли, — повірте, ми цінуємо кожен 
клаптик і намагаємося використати 
все до нитки. До речі, завжди обго-
ворюємо з бійцями місцевість, куди 
збираємося відправити маскуваль-
не спорядження, бо саме від неї за-
лежить колір. Попередні сітки ви-
готовляли зеленими, оскільки вони 
призначалися для вояків, які стоять 
у хвойних лісах на Луганщині. Зараз 
робимо для іншої місцевості, тому зе-
леного кольору не додаємо. Із прихо-
дом весни чи осені колір наших сіток 
знову змінюється. Отак і живемо. ■

На п’ятому році війни у волонтерській групі залишилися лише ті, хто здатний «бігти марафон». 
Зліва направо: Ксенія Пелячик, Тетяна Сігіда, Ірина Подпорнікова, Людмила Петренко та Наталія Доля.

❙
❙

небайдужих



Степан ТРОХИМЧУК, професор
Львів

 Московські колоніза-
тори не тільки вбивали і 
морили нас голодом, а й 
намагалися асимілюва-
ти мовчазну решту, пере-
творити нас на покірних 
рабів, змінивши на свою, 
ординську, нашу націо-
нальну ментальність. Вони 
насамперед знищували ак-
тивних носіїв українства, 
моральних авторитетів, 
незламних борців за волю 
народу і нашу державність. 
Їм багато чого вдалося, але 
не все. Українці, а залиши-
лась нас у ХХ столітті лише 
третина, вистояли, ожили, 
випрямили плечі, відроди-
ли приспану пасіонарність, 
у жорстоких гібридних вій-
нах відстояли свою держав-
ність та самостійність. Але 
цього замало. Нам потріб-
но повернутись у Європу, 
відродити свої втрачені єв-
ропейські цінності, стати 
невід’ємною складовою єв-
ропейської спільноти.
 Юридично ми вже на 
шляху до об’єднаної Євро-
пи: підписали та виконуємо 
Угоду про асоціацію, запи-
сали в Конституцію Украї-
ни наш неухильний шлях 
до Європейського Союзу та 
НАТО. Це лише преамбула. 
Нам ментально треба стати 
європейцями, тобто повер-
нутися до втраченої євро-
пейськості та набути нових 
рис, до яких у нас не було 
доступу. Це дуже важли-
ве, відповідальне завдан-
ня, яке вимагає багато зу-
силь та часу, нашої волі та 
настирності. Слід критич-
но та різнопланово оцінити 
стан політичного, соціаль-
ного, культурного та духов-
ного розвитку нашого сус-
пільства, ці успадковані 
та набуті в колоніальний 
період нашої історії вади і 
норми повсякденного бут-
тя, поведінки, ставлення 
до влади та своєї держави.
 Щоб стати європейця-
ми, ми повинні насамперед 

повністю повернути собі 
наше вкрадене українс-
тво, тобто стати справжнь-
ою модерною українською 
нацією. Кожний свідомий 
українець повинен вправ-
но володіти своєю рідною 
українською мовою, яка 
входить у трійку найкра-
сивіших і найдосконалі-
ших мов світу (це ще було 
доведено на Міжнародно-
му лінгвістичному конгресі 
у 1934 році в Парижі). Ми 
просто не маємо права за-
бувати нашу мову як одне з 
найбільших досягнень люд-
ської цивілізації. Ми повин-
ні пам’ятати, що без мови 
немає нації, а без згуртова-
ної нації немає сильної де-
ржави, здатної себе захис-
тити. Через мову відродити 
і подати світові нашу націо-
нальну культуру, літерату-
ру, пісенність, малярство, 
народну творчість.
 Щоб стати сучасни-
ми європейцями, ми 
зобов’язані стати відпові-
дальними громадянами, 
активними будівниками 
своєї держави. На жаль, у 
нашому суспільстві, в полі-
тикумі панує патерналізм, 
утриманство. Значний про-
шарок совково-колгоспної 
«вати», цей ганебний спа-
док більшовицької ери, 
який вимагає від влади і 
суспільства якихось особ-
ливих прав, привілеїв, пре-
ференцій, подачок. Їхня 
вимога: все дай, все зроби, 
все піднеси, щоб воно було 
дешевим і доступним. А 
сучасна держава має лише 
створити умови для творчої 
ініціативи і праці політич-
но грамотних і самодостат-
ніх громадян, а допомагати 
лише тим, хто з різних при-
чин не має можливості себе 
забезпечити. Таких людей 
у сучасних державах нара-
ховується 20%.
 Наш свідомий громадя-
нин повинен бути насампе-
ред державником, будівни-
чим і захисником власної 
держави. Багато з нас або 
втратили це відповідальне 

відчуття обов’язку, або ще 
не набули. На першому міс-
ці в громадянина має бути 
відповідальність за країну, 
свою сім’ю, свій колектив. 
Це означає, що він пови-
нен вчасно сплачувати всі 
податки, сумлінно викону-
вати Конституцію і закони 
держави, брати участь у 
громадському житті і во-
лонтерському русі. Сучас-
ний європеєць любить свою 
владу, ним обрану, всіля-
ко їй допомагає і сприяє. 
Українці ж за століття ко-
лоніальної неволі ненавиді-
ли чужу їм владу, бо вона 
була їм направду ворожою 
структурою, яка їх пригні-
чувала, принижувала, гра-
бувала і вбивала. Це від-
клалося на генному рівні, 
вони, за традицією, не люб-
лять і свою, ними ж обрану 
владу. Це страшна помил-
ка, це історичний тупик. 
Боротьбу українців проти 
власної держави налашто-
вує Путін і п’ята колона, а 
також наша войовнича без-
думна опозиція, яка своєю 
поведінкою руйнує основи 
нашої державності. Поки 
ми не навчимося поважа-
ти і любити власну владу, 
не навчимося їй конструк-
тивно сприяти і допомага-
ти, жодного поступу в сус-
пільному житті і розвитку 
нашої держави не буде.
 Громадянин сучасної 
європейської держави є 
істотою політичною, гро-
мадською, клановою. Він 
належить до відповідної 
громадської структури, є 
членом або підтримує ту 
політичну силу, яка захи-
щає його особисті й гру-
пові (класові) інтереси. У 
нас усі партії або створені 
олігархами, або окремими 
яскравими особистостями 
і не мають сталих соціаль-
них прихильників. Тому в 
країні відбувається процес 
брунькування політикуму 
на окремі дрібні амебні ут-
ворення, а через те — і со-
ціальне, і політичне бродін-
ня, анархія, нігілізм. А 

народу і державі потрібні 
сильні соціально орієнто-
вані партії, які виражали 
б і захищали інтереси ос-
новних соціальних верств 
і груп населення, спри-
яли б суспільній гармоні-
зації вирішення основних 
соціальних проблем. Цьо-
го ми повинні всі добива-
тися, бо в протилежному 
випадку продовжиться бо-
ротьба всіх проти всіх, про-
довжиться анархія і полі-
тична смута.
 Ми, українці, живе-
мо одним днем, сприймає-
мо сучасне буття з екранів 
«зомбоящика» або пліток 
на вулиці. Щоб усвідомити 
себе громадянами вільної 
держави, ми повинні пос-
тійно і наполегливо вчи-
тися і вдосконалюватися, 
добре вивчити і засвоїти її 
історію, зрозуміти, ким є 
і ким хочемо стати. Тому 
нашим завданням є пос-
тійне поглиблення своїх 
знань на різних курсах, в 
університетах треть ого по-
коління, самонавчання, 
участь у різних гуртках і 
об’єднаннях за інтереса-
ми. Зараз ми відзначаємо 
століття нашої Національ-
ної революції, відновлення 
української державності, 
злуки різних частин в одне 
ціле, які віками були під 
чужинським пануванням. 
Ці п’ять років святкувань 
повинні стати Епохою на-
шого Просвітництва, по-
вернення до самих себе і 
повернення в Європу.
 Повернення до Європи 
— це повернення до самих 
себе, до щасливого і замож-
ного життя, до сучасної 
цивілізації. Це реаніма-
ція української нації, де їй 
не будуть загрожувати фі-
зичне винищення, штуч-
ні голодомори, асиміляція 
та національне принижен-
ня. Це посилення нашої 
пасіонарності, остаточ-
не політичне, економічне, 
соціальне, культурне і ду-
ховне визволення, це нове 
життя у всіх його проявах. 
Хочу завершити словами 
нашого великого Каменя-
ра — Івана Франка:
«Довго нас неволя жерла,
Досі ще наруга жре.
Та ми крикнім: 

«Ще не вмерла,
Ще не вмерла і не вмре!» ■

ПЕРЕДВИЧОРЧЕ

«Забуті» 
обіцянки,
або Ви хочете бути 
«біомасою»? Я — ні!
В. МИРОНЕНКО, дитина війни
Херсон

 Вельмишановна «Україно молода»! У но-
мері вашої газети від 30 листопада — 1 груд-
ня 2018 р. вийшла стаття, в якій йшлося про 
московську зозулю — Юлію Тимошенко. 
Прошу надрукувати моє звернення до цієї 
політичної аферистки, заклятого ворога не-
залежності України. Сьогодні вона ще «не 
розуміє», що її діяльність — це політичне 
сміття, і з цієї купи лайна вона бризкає жов-
чю в бік Президента України. Неможливо 
збагнути її суті і змісту, ваги послідовності, 
не розуміючи причин її політичної діяль-
ності, вчинків. Сліпо вірячи її «правді», сус-
пільство йтиме за нею, за що доведеться роз-
плачуватися нашим дітям і онукам, навіть 
правнукам (у мене їх — восьмеро). 
 Питання до Ю. Тимошенко: що отримало 
суспільство України, коли вона очолювала 
уряд країни? Прикладів її діяльності бага-
то, наведу лиш один. Будучи Прем’єр-мініс-
тром України, Тимошенко взяла в борг де-
ржави Україна 28 мільярдів доларів. Куди 
вона їх витратила?
 Тимошенко «забула», як на початку 
своєї діяльності говорила, що за неї голосує 
біомаса. Чому я — біомаса? Сьогодні вона це 
забула, але я — ні!
 Тимошенко «забула», коли ВР України 
назвала свинарником, а потім сама засіла у 
тому «свинарнику». Вона «забула», як, буду-
чи Прем’єром, змовчала на догоду Росії, коли 
російські війська почали окупацію території 
Грузії. «Забула» й про підписання газової уго-
ди з Росією, яку підготував московський уряд 
на власну користь, що завдало Україні збит-
ків на десятки мільярдів доларів, а вона в цей 
час кричала: «Це наша перемога!». Питання: 
чия «наша»? Забула вона й про те, як в її при-
сутності Путін принижував Президента Ук-
раїни Ющенка, а вона підтримувала ворогів 
своїм хихотінням. Тимошенко не доросла ще 
до розуміння, що такі особистості, як Віктор 
Ющенко, народжуються раз на сто років.
 Невже Тимошенко не розуміє, що загра-
вання з московитами йдуть лише на користь 
Кремля? Розуміє! Своїми заграваннями з 
кремлівськими вона накидає ярмо українсь-
кому народові, щоб позбавити Україну неза-
лежності, знову зробити її колонією Росії.
 Я далекий від думки, що мою долю вирі-
шуватимуть партійні особи з партії «Бать-
ківщина» на чолі з її керманичем — Юлією 
Тимошенко, яка тільки й мріє, як догодити 
своїм московським хазяям. ■

■ РЕФЛЕКСІЇ

«Довго нас неволя жерла...»
Як нам, українцям, повернути свою європейськість?

■

На фото — школа у селі Гнідинці Варвинського 
району Чернігівської області, збудована в 1913 році 
за проектом Опанаса Сластіона.
«Україна молода» вже не раз писала про неоціненний 
скарб, який залишив нам у спадок український 
маляр, архітектор, етнограф, графік романтично-
народницького напряму Опанас Георгійович 
Сластіон. Школи, збудовані за проектами цього 
митця в Полтавській, Сумській, Чернігівській та 
Київській областях (на той час губерніях), зараз 
перебувають не в найкращому стані, тому завдання 
місцевих громад, активістів і взагалі патріотів 
України зберегти ці унікальні зразки народного 
зодчества, доповненого і вдосконаленого талантом 
Сластіона. Свого часу митець стверджував, що 
«південно-руський» (український) стиль почасти 
наявний у північному (російському), бо «Південна 
Русь до половини XVIII жила непорівняно краще 
в культурному житті, ніж північна. Ученість, 
освіченість, живопис, музика — усім цим Південна 
Русь щедро ділилася з північною». При цьому він 
наголошував, що зворотної течії (Сластіон має на 
увазі архітектуру) не було, оскільки російський стиль, 
хоч і присутній у місцевих пам’ятках, на становлення 
українського не вплинув. Тому так важливо зберегти 
спадок визначного українця — аби підтвердити 
нашу самодостатність, індивідуальність, зрештою, 
окремішність від північного сусіда.

ПОЛІТПАРНАС

Афоня
Микола ЦИВІРКО
Київ

Сахається, мов од чуми,
московський інок на Афоні,
коли до храму йдемо ми:
мовляв, ви зло на нашім фоні!

А я питаю: «Благодать»
чи треба нам такого штибу,
коли типових зомбі рать
із глуздом та очима риби,
відчувши український дух,
трясеться тиждень без упину?

...Хай з миром йде подібний «друг».
У інший бік від України.

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Каліфорнія та ще 15 американських 
штатів у понеділок, 18 лютого, пода-
ли колективний позов проти адмініст-
рації президента США Дональда Трам-
па через його рішення оголосити режим 
надзвичайного стану для фінансування 
будівництва муру на кордоні з Мекси-
кою. «Ми подаємо позов на президента 
Трампа, щоб зупинити його від грабун-
ку коштів платників податків, які Конг-
рес законно виділив для жителів наших 
штатів», — цитує генерального проку-
рора Каліфорнії Ксав’є Бесерра агенція 
dpa. Генпрокурор Бесерра додав, що 
Трампа викликають до суду, «аби забло-
кувати його зловживання президентсь-
кою владою». 
 Позов був поданий до федерально-
го окружного суду північного округу 
Каліфорнії. Його суть полягає в тому, 
що спроба Трампа через проголошен-
ня надзвичайного стану обійти Конг-
рес, щоб профінансувати споруджен-
ня муру на американсько-мексикансь-
кому кордоні, є неконституційною. До 
цього позову Каліфорнії приєдналися 
також штати Колорадо, Коннектикут, 
Делавар, Гаваї, Іллінойс, Мейн, Мері-
ленд, Мічиган, Міннесота, Невада, Нью-
Джерсі, Нью-Мексико, Орегон та Вірд-
жинія. 
 Нагадаємо, що 15 лютого Трамп ого-
лосив про запровадження режиму над-
звичайного стану для фінансування 
будівництва муру на кордоні з Мекси-
кою — ключової обіцянки його виборчої 
кампанії. Такому рішенню президента 
передувала тривала суперечка з Конг-
ресом США, яка вилилася в найдовший 
«шатдаун» (часткове призупинення ро-
боти державних органів) в історії краї-
ни. Проголошення надзвичайного ста-
ну спровокувало вуличні протести. 

 Позов, поданий у понеділок, вимагає 
попереднього судового наказу, який би 
заборонив Дональду Трампу реалізову-
вати положення надзвичайного стану на 
період розгляду позову в суді, повідом-
ляє газета «Вашингтон Пост».
 Губернатор Каліфорнії Гевін Нью-
сом назвав рішення президента «полі-
тичним театром». До того ж цей «те-
атр» має зависоку ціну. Штати-пози-
вачі стверджують, що наказ Трампа пе-
ренаправляти вісім мільярдів доларів 
бюджетних коштів на оплату будівниц-
тва стіни завдасть шкоди їхній еконо-

міці. Але навіть вісім мільярдів — це 
доволі незначна сума у порівнянні з 23 
мільярдами доларів, у які оцінюють 
повну вартість будівництва прикор-
донної стіни протяжністю 3200 кіло-
метрів. 
 Проголошення надзвичайного стану 
за попередніх президентів використову-
вали в основному для вирішення зовніш-
ньополітичних криз, у тому числі бло-
кування доступу до грошей суб’єктів, 
пов’язаних із тероризмом, або заборо-
ни інвестувати в країни, де відбувають-
ся порушення прав людини. ■

ЧАС РОЗПЛАТИ

Самi збитки 
від цієї 
України! 
Санкції працюють: 
Росія недорахувалася 
6,3 мільярда доларів 
 Ігор ВІТОВИЧ

 Міністерство економічного роз-
витку Росії включило Україну до 
трійки країн за розміром завданого 
Росії збитку. Згідно з представленою 
вчора презентацією під назвою «Про 
роботу щодо усунення бар’єрів на 
зовнішніх ринках», розмір ймовір-
них збитків Росії через проблеми з 
Україною оцінюють у 775 мільйонів 
доларів. На другому місці йде США 
(1,17 мільярда доларів), а на першо-
му — Європейський Союз (2,42 міль-
ярда доларів).
 Загальні збитки від зовнішніх 
обмежень Мінекономрозвитку Росії 
оцінило в 6,3 млрд. доларів. Ідеться 
про санкції, мита та інші заходи, які 
заважають поставкам російських то-
варів на експорт. Фахівці російсько-
го міністерства підрахували: щодо 
російських товарів запровадили 159 
обмежень 62 країни світу. Водночас 
Україна посідає друге місце за кіль-
кістю обмежувальних заходів стосов-
но Росії. У відомстві нарахували 22 
такі заходи.
 Стосовно інших країн, які свої-
ми обмеженнями завдали найбіль-
ших збитків російській економіці, 
то слідом за першою трійцею йдуть 
Туреччина (713 млн. доларів), Індія 
(377 млн. доларів), Іран (320 млн. до-
ларів) та Китай (174 млн. доларів). 
Але у випадку цих чотирьох країн, 
які вважаються дружніми до Росії, 
мотиви обмежень не стосувались 
військово-політичних дій Москви, а 
були винятково економічними.
  У Мінекономрозвитку РФ зазна-
чають, що санкційний тиск на Росію 
розпочався 2013 року, після смерті у 
в’язницi російського аудитора Сер-
гія Магнітського. На заході смерть 
Магнітського пов’язують iз викрит-
тям ним корупційних схем повер-
нення податків. У рамках прийнято-
го у США так званого «закону Маг-
нітського» були запроваджені обме-
жувальні заходи щодо тих, хто був 
причетний до його смерті. Пізніше 
в цей список стали вносити всіх від-
повідальних за порушення прав лю-
дини. 
 Але ще сильніший економічний 
тиск на Росію розпочався 2014 року 
після анексії Криму та розв’язання 
війни на сході України. США, ок-
рім санкцій за «законом Магнітсь-
кого» та внаслідок агресії проти Ук-
раїни, також запровадили санкцій-
ні покарання Росії за її кібератаки 
та втручання в американські вибо-
ри. Наступна серія західних санкцій 
була пов’язана з підтримкою дикта-
торського режиму в Сирії, з угодою з 
владою КНДР та зі справою отруєння 
російськими агентами родини Скри-
палів у Великій Британії. 
 США та ЄС готуються найбли-
жчими тижнями запровадити но-
вий пакет санкцій проти Росії. Так, 
згідно з підготовленим американсь-
кими сенаторами законопроектом 
«Про захист американської безпе-
ки від агресії Кремля» (DASKA), 
передбачено блокування активів та 
операцій російських фінансових ін-
ституцій й інвестицій у російський 
держборг. Можливі також санкції 
проти суднобудівного сектору за аг-
ресивні дії Москви в Керченській 
протоці. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Україна вже втретє за ос-
танні три місяці стає однією з 
основних тем обговорення на 
засіданнях Ради ЄС у закор-
донних справах, зазначає «Ні-
мецька хвиля». У листопаді та 
грудні в центрі уваги перебу-
вали ситуація в Азовському 
морі, так звані «вибори» сепа-
ратистів на Донбасі та атака 
Росії на українські судна поб-
лизу Керченської протоки. 
А ось на засіданні 18 лютого 
глав МЗС держав ЄС хвилю-
вали в першу чергу реформи в 
Україні на тлі президентських 
і парламентських виборів.
 Упродовж минулого року 
в Брюсселі регулярно луна-
ли застереження, що вибо-
ри в Україні не повинні ста-
ти на заваді продовженню 
реформ. Перед нинішнім 
засіданням Ради ЄС низка де-
ржав об’єднання запропону-
вала неофіційний документ 
для обговорення (так званий 
non-paper) під назвою «Збе-
регти Україну на європейсь-
кому шляху». У ньому зазна-
чається, що вибори 2019 року 
стануть тестом для України. 
«Ми справді віримо, що ус-
пішний процес реформ, який 
приносить процвітання, хоро-
ше врядування, верховенство 
права та міцну демократію, є 
найкращою відповіддю Ук-
раїни на зусилля Росії з деста-
білізації та на її агресію», — 
зазначається у документі.
 Водночас Верховна пред-
ставниця ЄС із зовнішньої та 
безпекової політики Федері-
ка Могеріні на прес-конфе-

ренції за підсумками Ради ЄС 
не продемонструвала жодних 
сумнівів у тому, що рефор-
ми в Україні триватимуть. За 
її словами, нині, напередод-
ні п’ятої річниці завершен-
ня подій на Майдані, Україна 
є іншою країною, ніж у 2014 
році. «Я вірю, що цей тренд 
реформ продовжиться впро-
довж цього року виборів та, 
очевидно, згодом, оскільки це 
відповідає вимогам громадян 
України», — зазначила вона. 
Водночас Могеріні наголоси-
ла, що у Брюсселя немає жод-
них преференцій щодо кан-
дидатів: «Хоч би якими були 
результати виборів, ми про-
довжимо співпрацювати з де-
ржавними органами, з людь-
ми в країні. Наші відносини 
засновуються не на партій-
ній політиці, а на дружбі між 
людьми та країнами».
 Уранці цього ж дня у неї 

була можливість висловити 
всі свої очікування напряму 
міністру закордонних справ 
України Павлу Клімкіну. До 
участі у самій Раді ЄС його не 
запросили. Однак глава МЗС 
Данії Андерс Самуельсен ор-
ганізував сніданок iз Клімкі-
ним. Взяли у ньому участь де-
легації усіх 28 держав ЄС. Ос-
новою для дискусії за снідан-
ком і став non-paper.
 У свою чергу, чиновник ЄС 
пояснив «Німецькій хвилі», 
виконання яких конкретно 
реформ у Брюсселі очікують у 
2019 році від Києва: завершен-
ня створення Вищого антико-
рупційного суду та початок ви-
несення ним рішень, результа-
ти автоматичної перевірки Е-
декларацій, прогрес реформ в 
енергетиці. У цьому питанні 
джерело видання окремо виді-
лило анбандлінг «Нафтога-
зу», тобто створення незалеж-

ного оператора газотранспорт-
ної системи. Серед очікувань 
також впрова дження закону 
про нацбезпеку та виконання 
зобов’язань Києва в рамках 
програми макрофінансової до-
помоги від ЄС.
 Другою темою Ради ЄС, 
пов’язаною з Україною, були 
події у Керченській протоці, 
під час яких Росія захопила 
не лише три українських суд-
на, а й 24 членів екіпажів. Го-
ловною вимогою ЄС після тих 
подій було і залишається не-
гайне звільнення моряків. 
Спершу в Брюсселі, Берліні та 
Парижі вибрали підхід пере-
говорів iз Росією, тому в Євро-
союзі утримувалися від жод-
ної згадки про додаткові сан-
кції. 
 Оскільки ситуація не змі-
нилася, вирішили змінити 
підхід. За словами Могеріні, 
у ЄС досягли консенсусу щодо 
необхідності запровадити до-
даткові санкції. Щоправда, 
йдеться лише про персональ-
ні обмежувальні заходи. Вони 
торкнуться восьми осіб, їх за-
твердження очікують упро-
довж наступних двох тижнів.
 Рада ЄС обговорила і нові 
програми підтримки для ре-
гіону Приазов’я. Як повідо-
мила Могеріні, в першу чер-
гу йдеться про розвиток авто-
мобільних доріг і залізниці, 
створення навчальних цент-
рів у містах Приазов’я, а та-
кож підтримку малих і серед-
ніх підприємств. Обговорюють 
відкриття офісу в Маріуполі, 
який вестиме програми ЄС, 
створення бізнес-шкіл, а та-
кож курсів для тих, хто втра-
тив роботу, зазначив Клімкін 
і уточнив, що рішення щодо 
цих програм планують ухва-
лити наступного тижня, коли 
Україну відвідає віце-прези-
дент Єврокомісії Валдіс Дом-
бровскіс спільно з представ-
ником Європейського інвес-
тиційного банку. ■

УКРАЇНА—ЄС

Київ хвалять і попереджають
Чого Євросоюз очікує від нашої влади у 2019 році

■

Федеріка Могеріні: «Хоч би якими були результати виборів, 
ми продовжимо співпрацювати з Україною».

❙
❙

НАКИПІЛО

Щось знову ТРАМПилося...
На президента США подали до суду

■

Фрагмент майбутньої стіни: ніхто не пролізе, ніхто не пройде.❙
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«...Я почала, як Ілля Муромець, що тридцять три роки не говорив,
 говорити лише українською мовою». Олена Теліга

українська поетеса (1906-1942)

УКРАЇНА МОЛОДА

Битва за Україну
 «Мова — це ключовий фактор націо-
нальної безпеки, міцності держави, єд-
ності нації, бо це перший об’єкт російсь-
кої агресії та привід для нападу для за-
хисту «окупаційномовних». Тому битва 
за мову — це битва за Україну, яку ми 
можемо програти», — з таким звернен-
ням до влади виступили учасники Все-
українського громадського форуму «За 
українську мову!», який відбувся у трав-
ні минулого року. 
 На жаль, значна частина населення 
досі не позбулася міфів, породжених не-
знанням історії та відсутністю критич-
ного мислення. Такі висновки можна 
зробити, якщо проаналізувати дані од-
ного з досліджень Київського міжнарод-
ного інституту соціології. З’ясувалося, 
що досі в Україні 14% населення по-
зитивно ставляться до тирана Сталіна; 
30% наших співвітчизників не мають 
ненависті до цього кривавого тирана, 
який призвів до смертей мільйонів на-
ших предків. Виникає питання: як такі 
люди можуть ставитися до рідної мови і 
чи взагалі здатні ідентифікувати себе з 
народом і нацією? 
 Невтішні дані соціологічного опи-
тування свідчать про необхідність про-
ведення належної просвітницької робо-
ти по всій країні. Подібні просвітницькі 
програми мають бути розраховані на різ-
ні верстви населення — від школярів до 
дорослих. Замовчувані факти, неправ-
диві сторінки історії — усе це лише спот-
ворює людську свідомість, не дозволяє 
поглянути на минуле об’єктивно. 
 Один iз таких міфів, який має бути 
назавжди розвінчаний, пов’язаний iз 
тим, що на Донеччині ніколи не розмо-
вляли українською мовою. Олена Боряк, 
укладачка етнографічних матеріалів 
«Мар’їнка: етнокультурний портрет ук-
раїнського селища на Донеччині кінця 
20-х років», свідчить про протилежне. 
Ще у 2014 році в науковому архіві ру-
кописів і фонозаписів етнолог знайш-
ла теку архівних матеріалів під назвою 
«Мар’їнка». Ознайомившись зі свідчен-
нями селян про побут та повсякденне 
життя, Олена Боряк дійшла висновків, 
що у 1927-1929 роках там панував ук-
раїнський дух. Зрештою, лексика там-
тешнього люду була українською. 
 «Якщо взяти родинну обрядовість, 
то зафіксовані слова були абсолютно ук-
раїнськими, — пише дослідниця. — У 
цих матеріалах, записаних зі слів рес-
пондентів, російської мови не знайти. 
Ми йшли разом, наша історія та спад-
щина спільні». Науковець перекона-
на, що саме генетична пам’ять допомо-
же українцям звільнитися від нашару-
вань минулого. Від цього залежить, як 
швидко відбуватиметься ідентифікація 
українців. 

Мова уроків і перерв
 Якщо ми, дорослі, думаємо, що діти 
не розуміють про подвійні стандарти, то 
глибоко помиляємося. Зневажати вдо-

ма рідну мову, а в товаристві розводити-
ся про любов до «солов’їної»; проводи-
ти уроки українською, а на перерві тер-
міново «русифікуватися» — це маркери 
нашого буття і ставлення до держави. 
Так, до держави, адже Іван Огієнко не 
втомлювався повторювати: буде націо-
нальна мова — буде національна держа-
ва. Тому мова уроків і перерв — справа 
аж ніяк не другорядна. 
 Про це сьогодні мало хто згадує, про-
те на початку 90-х років, коли Міністерс-
тво освіти очолював Петро Таланчук, до 
єдиного мовного режиму ставилися від-
повідально. Міністерство освіти вида-
ло указ №123 від 7 вересня 1992 року, в 
якому ставилася вимога: «Забезпечити 
упродовж усього шкільного дня, вклю-
чаючи перерви, послідовне дотримання 
українськомовного режиму в навчаль-
них та навчально-виховних закладах з 
українською мовою навчання і вихован-
ня, а також у тих, які почали перехід на 
нього». 
 Сьогодні це здається майже фан-
тастичним, але на початку 90-х років у 
Міністерстві освіти було прийнято важ-
ливі документи патріотичного спряму-
вання. Мине зовсім небагато часу, і про 
них забудуть, вибудовуючи освітянсь-
кий процес на догоду «п’ятої колони». 
На жаль, навіть після Революції гідності 
ситуація не змінилася. 
 Як же заохотити дітей не забувати 
про рідну мову не лише під час «офіціо-
зу», чи то пак уроків? І як перекона-
ти підлітків, що говорити українською 
— престижно? Час від часу виникають 
дискусії, пропонуються поради і рецеп-
ти, проте мова уроків і мова перерв i досі 
існують у паралельному світі. На думку 
відомого мовознавця Олександра Авра-
менка, потрібно, щоб українською го-
ворили успішні люди, і не тільки тоді, 
коли дають інтерв’ю, а й у побуті. Якщо 
молодь буде бачити, як українською роз-
мовляють успішні, цікаві люди, це буде 
для неї своєрідним сигналом.
 Справді багато можуть зробити пат-
ріотичні вчителі. «Кожен учитель, яку 
б дисципліну він не викладав, повинен 
пильно стежити і за своєю мовою, і за мо-
вою учнів, якщо ми хочемо зберегти Ук-
раїну, — вважає професор Іван Ющук. — 
Діти повинні відчути, що мова колишніх 
колонізаторів в Україні — непрестижна, 
а своя — священна». І тут на допомогу 
прийде її величність історія, без знання 
якої немає майбутнього. Адже українсь-
ка історія знає безліч прикладів, коли, 
попри несприятливі умови, українці не 
зрікалися рідної мови. 

«Я тільки знаю, що я дурень, та й 
превеликий, що не вчився нашої 
мови»
 Тарас Шевченко з юних років опи-
нився в російськомовному середовищі. 
Спочатку служба у пана Енгельгард-
та, згодом Вільно, Петербург, навчан-
ня у Петербурзькій академії мистецтв, 
десять років солдатчини в Оренбурзь-

ких степах, знову Петербург — за цей 
час можна було забути рідну мову. На 
допиті його запитували жандарми: 
«Звідки береться магія ваших творів? 
— Тому, мабуть, і тільки тому, що по-
малоросійському написані», — відпові-
дав Шевченко. 
 Користуватися російською мовою 
змалку змушений був і Панас Мирний. 
Навіть щоденник почав писати російсь-
кою мовою. А потім замислився: «Ка-
кое несчастье Украине, этой бедной вдо-
ве; народ подавлен, воспитание на род-
ном языке запрещено... Не начать ли 
дневника на родном языке? С завтраш-
него же дня бросаю московский и бе-
русь за свой». І слова свого дотримав 
— записи у щоденнику з’явилися ук-
раїнською мовою. «Я тільки знаю, що 
я дурень, та й превеликий, що не вчив-
ся нашої мови. Правда, в мене є велика 
надія, мені тільки 16 років», — ці сло-
ва класика української літератури Па-
наса Мирного можуть бути дороговка-
зом для всіх. 
 Читаючи полум’яні патріотич-
ні поезії Олени Теліги, важко уявити, 
що вона тривалий час узагалі не знала 

української мови. Талановита поете-
са, яку німецькі фашисти розстріляли 
1942 року в Бабиному Яру, народила-
ся в Підмосков’ї, у російськомовній ро-
дині, жила в Петербурзі, виховувалася 
в імперському дусі. Про той період сво-
го життя Олена Теліга пізніше писала: 
«Я була тоді в товаристві блискучих ка-
валерів, ми сиділи при столику і пили 
вино (йшлося про банкет, влаштований 
в еміграції комітетом російських мо-
нархістів. — Авт.). — Невідомо хто і не-
відомо з якого приводу почав говорити 
про нашу мову зо всіма відомими «залі-
зяку на пузяку», «собачий язик»... Всі 
з того реготалися... А я враз почула в 
собі гострий протест. У мені дуже швид-
ко наростало обурення. Я сама не зна-
ла чому. І я не витримала цього напру-
ження, миттю встала, вдарила кулаком 
по столу і обурено крикнула: «Ви хами! 
Та собача мова — моя мова! Мова мого 
батька і моєї матері! І я вас більше не 
хочу знати!..» З того часу я почала, як 
Ілля Муромець, що тридцять три роки 
не говорив, говорити лише українською 
мовою». 
 Видатний класик української лі-
тератури Григір Тютюнник здолав не-
простий шлях, аби долучитися до рід-
ної мови. Хоча й народився він на Пол-
тавщині, проте з шести років вихову-
вався у дядька на Донеччині, бо батька 
репресували. Навчався в російській 
школі, служив у морському флоті, за-
кінчив відділення російської філоло-
гії в Харківському університеті — про 
українську мову ніхто навіть не згаду-
вав. За спогадами Григора Тютюнни-
ка, до 31 року життя він писав листи 
тільки російською мовою. Навіть пер-
ше оповідання «В сумерки» надрукував 
російською мовою. Проте старший брат 
Григорій Тютюнник застеріг молодшо-
го: якщо не писатимеш мовою рідною, 
це виглядатиме неприродно. Пізніше 
він писав в «Автобіографії»: «Прочитав 
словник Грінченка і ледве не танцював 
на радощах — так багато мені відкрив 
цей блискучий твір. Негайно переклав 
свої «Сумерки» на рідну мову і тепер 
уже не розлучаюся з нею, слава Богу, і 
не розлучуся до самої смерті». Читачам 
Григір Тютюнник залишив щемливі но-
вели, соковиту мову. ■

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Мови чистої цілюще джерело
Чому Олена Теліга, Григір Тютюнник і Панас Мирний заговорили українською

■

Наталія ОСИПЧУК

Щороку, починаючи з 2000 року, у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. 
Про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності було оголо-
шено на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка тривала 26 жовтня — 17 
листопада 1999 року в Парижі. Мета — підтримати мов, які перебувають на межі 
зникнення. Бо з 6 тисяч розмовних мови така небезпека загрожує приблизно по-
ловині. Загалом історія свята має сумне забарвлення. 21 лютого 1952 року в Бан-
гладеші влада придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на ви-
користання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем 
полеглих за рідну мову. 
Ми, українці, століттями виборювали право на самостійність, яка неможлива без 
вільного розвитку своєї мови. За мовною ознакою людина шукає, ідентифікує себе 
з родом, народом та нацією. 

ЗАПОЗИЧЕННЯ

 «Дедлайн» чи «реченець»?
 Понад 90% громадян ідентифікують себе українцями, які пов’язують себе з Україною та рідною 
мовою. Проте проблем не бракує. І якщо раніше, стверджують мовознавці, доводилося боротися з 
русифікацією, то останнім часом з’явилася нова загроза — надмірне запозичення з англійської. Чи 
варто на це реагувати? Чи англіцизми — прикмета нашого сьогодення і від цього нікуди не подітися? 
Відомий мовознавець Олександр Пономарів переконаний, що контролююча роль держави має бути 
обов’язковою. І слідкувати за чистотою мови варто скрізь — як у приватному, так i в діловому житті. 
 Процес взаємопроникнення слів різних мов триває постійно, проте не варто використовувати ан-
гліцизми там, де їх можна замінити українськими відповідниками. Допустимими є слова, які побуту-
ють у нашій мові тривалий час і є єдиною назвою поняття. Серед таких слів усім відомі слова: банк, 
фінанси, кредит, бізнес, шоу. Проте, надаючи перевагу чужинським словам, ми часто не замислюємо-
ся над тим, що в українській мові є відповідники. Той самий поширений «хендмейд» має цілком зро-
зумілий український відповідник — «рукотвір»; «дедлайн»-«реченець». Можна підібрати відповід-
ники до слів «аргумент» (доказ); «екстраординарний» (особливий); «конвенція» (угода); «прерогати-
ва» (перевага); кастинг (відбір).
 Вживаючи чужомовну лексику, маємо бути особливо уважними до мовленого. Приміром, неоко-
вирною є фраза «особлива специфіка досліджень», адже «специфіка» — це і є особливість. Треба 
сказати — «особливість досліджень». Неправильно говорити «сервісне обслуговування» (обслуго-
вування або сервіс); «сатирична карикатура» (сатира або карикатура); «вільна вакансія» (вільне міс-
це або вакансія). А чи правильно писати: «У своїй автобіографії я описав своє життя»? Ні, адже авто-
біографія — це і є опис власного життя. 
 «Колекціонуючи» в одному реченні іноземні слова, ми лише розписуємося у власному безсил-
лі. Маємо цікавий приклад Чехії, яка вилучила з ужитку майже всі слова іншомовного походжен-
ня, замінивши чеськими. «Кожна мова запозичає більшу чи меншу кількість слів, — констатує Олек-
сандр Пономарів. — Але вона запозичає їх iз поняттями, якщо таких понять не було, то, можливо, на 
перших порах вживається якесь слово, але потім йому треба знайти в лексичній системі своєї мови 
якийсь відповідник або його створити». 
 І тоді не замуленим, а цілющим буде мови джерело, яке залишимо дітям у спадок. ■

■
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Валентина САМЧЕНКО

 Навіть якщо ви ніколи не чули пріз-
вища Флоріана Юр’єва, лишається ве-
лика ймовірність того, що бачили ре-
зультати його роботи. Він автор проекту 
знаменитої неомодерністської «Тарілки» 
на станції метро «Либідська» — будівлі 
Київського інституту науково-технічної 
інформації (1964—1979 рр.). Свого часу, 
до речі, її було відзначено спеціальною 
премією Держбуду «За новаторство в ар-
хітектурі». А ще Флоріан Юр’єв створю-
вав архітектурний проект наземної цен-
тральної столичної станції метро «Хре-
щатик» і вивищеного там ресторану 
«Метро» (1958—1963). А Герб — гераль-
дичний символ міста Києва (1966—1995 
рр.)  — точно був впізнаваний у кожному 
куточку країни. Флоріан Юр’єв створю-
вав його у співавторстві з Борисом Довга-
нем. У тому проекті вперше як символ но-
вого життя у гербі міста зобразили каш-
тановий листок. 
 Утім це лише маленька частка твор-
чості 89-річного Флоріана Юр’єва. Ми-
тець — архітектор, художник, скрипко-
вий майстер, мистецтвознавець, книж-
ковий графік. Усі ці яскраві й самобутні 
грані представлено на першій персональ-
ній виставці достойника у Національно-
му художньому музеї України «Флоріан 
Юр’єв. Modus coloris sintez», яка три-
ватиме до 17 березня. Її завдання — до-
слідити основні види професійної діяль-
ності митця, багатофокусно представити 
його творчість та розкрити своєрідність 
творчого феномена автора різнопланових 
робіт, виробити комплексний погляд на 
місце цього художника в українському 
мистецтві 1960-2000-х років. 
 «Показувати Флоріана Юр’єва важ-
ко, бо те, що він робить, не вміщується в 
традиційні види та форми мистецтва, до 
яких ми звикли. Це не живопис у чисто-
му вигляді, не малювання в чистому виг-
ляді, не скульптура. От єдине, напевно, 
архітектура в нього — це справжнє зод-
чество, — сказала на відкритті вистав-
ки мистецтвознавиця Галина Склярен-
ко, фактично єдина нині, яка писала про 
мистецькі пошуки митця. — Таких, як 
Флоріан Юр’єв, зазвичай називають «лю-
диною Ренесансу». Його талант дуже різ-
носпрямований, і в кожній сфері він до-
сягає неймовірних результатів. Але най-
цікавіше те, що його творчість почалася 
ще наприкінці 1950-х, і вже тоді це були 
протоконцептуальні речі. Те, що він ро-
бить, ламає традиційні кордони мистец-
тва і виводить нас на геть інакший рівень 
креативності. Те, що він робить, — чиста 
творчість, яка об’єднує в собі все: і музи-
ку, і колір, і звуки, і думки, і слова, і фор-
ми». 
 Не даремно куратори поєднали в на-
зві виставки слово «модус», яке у різних 
контекстах має значення «видозміна, 
розмаїття висновків, спосіб і норма, та 
синтез — метод наукового дослідження 
предметів, явищ дійсності в цілісності, 
єдності та взаємозв’язку їх частин та  єд-
ність, цілісність певних сполучених, 
пов’язаних між собою явищ і предметів 
дійсності». Уся творчість митця – це сис-
теми координат, які багатовимірно існу-
ють немов самостійно, але сполучають-
ся у велику галактику творчого унікума. 
Образи не всюди прочитуються з першо-
го погляду. Але коли отримуєш ключ до 
розуміння — відкриваєш усе новий і но-
вий пласт філософських смислів.
 Виставка розміщується у двох залах. 
Більшість творів для виставки надав сам 
автор, деякі взяли з приватних колекцій 
Сергія Сиротіна та Анатолія Баженова.
 Окремо представлено архітектурні та 
скульптурні проекти. Над цією експози-
цією працювали Олексій Биков, Павло 
Величко та Олександр Бурлака. Із групою 
архітекторів Флоріан Юр’єв професій-
но познайомився у 2017-му на Київсь-

кій бієнале, яка відбувалася у «тарілці» 
на «Либідській». Це була мистецька від-
повідь на інформацію про нову забудову, 
котра загрожує архітектурі цього ансам-
блю. Нині існує архітектурний проект бе-
режливої реконструкції «тарілки». Він 
представлений в експозиції виставки. 
 На початку 1970-х цензура зробила 
неможливою подальшу роботу Флоріана 
Юр’єва архітектором, тому він став педа-
гогом, 20 років викладав студентам ком-
позицію та колір, уточнює співкуратор 
виставки Дарина Якимова. І митець став 
засновником нового жанру мистецтва — 
музики кольору, що базується на винай-
деному ним ще у 1959 році кольорово-
му методі фонетизації тексту.  Флоріан 
Юр’єв розробив кольороряд із 16 спект-
ральних тонів — умовно, колірну гаму. 
У цій гамі може бути до 180 кольорів — 
стільки відтінків спектра розрізняє люд-
ський зір. Групи кольорів складають 
гармонійну єдність — художник назвав 
їх «акордними модусами колірної гар-
монії». Ними нам художник передає на 
картинах музику Баха, Стравинського й 
інших композиторів. (Коли у 1961 році 
Флоріан Юр’єв виставив у київському 
Будинку архітектора незрозумілі партій-
но-ідеологічним функціонерам кольоро-
музичні акварелі, їх спочатку арештува-
ли, а потім знищили). Флоріан Юр’єв та-
кож записав своїм кольоровим методом 
багато поезій, наприклад Тараса Шев-
ченка, Осипа Мандельштама. Вони та-
кож представлені на виставці.
 Цікавий портретний цикл Флоріана 
Юр’єва: Малевич, Кандинський, Стус, 
алегоричний «Портрет більшовизму», на 
якому зображено Леніна. А ось ілюстр-
ція до вірша «Форос» із підписом «Пар-
тія і народ єдині»: почорніле дерево, яке 
всихає, десь обрубане, обплутує черво-
на ліана. Колірні композиції, де поєд-
нуються як візуальні, так і символічні 
складові, Флоріан Юр’єв називає «моду-
сами», у них триєдині мистецтво, наука 
і мораль.
 На виставці представлено смичкові 
інструменти митця — кожен прикраше-
ний вирізьбленим із дерева портретом до-
стойника: зокрема, Чайковського, Кру-
шельницької, Страдіварі. Є і контрабас 
«Тарас», і скрипка «Ольга», що увічню-
ють історичних постатей не лише зі світу 
музики. Ще на початку 2000-х Флоріан 
Юр’єв очолив дослідницьку лабораторію, 
метою якої було розробити новий, сучасні-
ший канон смичкового інструмента. Із 35 
зразкових інструментів майстра створили 
камерний ансамбль інноваційних смичко-
вих, у якому — скрипки, альти, віолон-
челі та контрабаси. Флоріан Юр’єв — пре-
зидент Всеукраїнської асоціації майстрів-
художників смичкових інструментів, 
один із найкращих сучасних скрипкових 
майстрів, який значно модифікував смич-
кові, використавши для створення музич-
них інструментів не рідкісні породи дерев, 
а доступну, спеціально оброблену дереви-
ну та штучні матеріали.
 Виставка «Флоріан Юр’єв. Modus 
coloris sintez» відбувається в рамках па-
ралельної виставкової програми «Кліти-
на», мета якої — комплексне досліджен-
ня та презентація художників другої по-
ловини ХХ століття, чия творчість досі 
залишається маловідомою.  
 Для розуміння творчості митця важ-
ливі і біографічні факти. Флоріан  Юр’єв 
своє дитинство провів у сибірських табо-
рах, де з дев’яти років почав працювати, 
там же навчався, там же і потрапив до 
в’язниці за статтею «контрреволюційна 
агітація»... Закінчив Іркутське училище 
мистецтв, Київський художній інститут 
(спеціальність — архітектор, 1956), ас-
пірантуру Московського поліграфічного 
інституту (спеціальність — мистецтвоз-
навство,1974), докторантуру Львівсько-
го поліграфічного інституту імені Івана 
Федорова (1980). ■

АРТ-ПРОСТІР

Людина-оркестр кольорів
Флоріан Юр’єв — архітектор, художник і скрипковий майстер

■

Різьблення на смичкових інструментах. 
Скрипка «Чайковський».
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙

Флоріан Юр’єв на відкритті виставки.❙

Флоріан Юр’єв. «Малевич».❙

Флоріан Юр’єв. «Автопортрет».❙

Флоріан Юр’єв. «Партія і народ єдині».❙

«Піраміда тоталітаризму».❙



Володимир О.ТИХИЙ

Два місяці тому в Лондоні 
визначили переможця «Премії 
Бейлі Гіффорд за нонфікшн» 
(Baillie Gifford prize for non–
fiction, — раніше називалася 
Премією Семуела Джонсона). 
Нагороду у 30 тисяч фунтів 
одержав український автор 
Сергій Плохій за книжку «Чор-
нобиль: історія трагедії» (Serhii 
Plokhy. Chernobyl: History of a 
Tragedy. — N.Y., 2018). 

 Голова Журі Фйаметта Рокко (ре-
дактор розділу «Книги і мистецтво» 
журналу «Економіст») так охарактери-
зувала книжки, подані на останній кон-
курс (а їх було 247!): «Ми прочитали ба-
гато книг про технології, про алгоритми, 
багато мемуарів і книг з історії. Нас не 
покидало відчуття, що ми звертаємося 
до літератури нонфікшн для того, щоб 
зрозуміти, що насправді відбувається у 
світі і що станеться з нашою Землею. В 
цьому сенсі, «Чорнобиль...» з очевид-
ністю переміг — це книжка про політи-
ку, про цинізм, про науку і про прихо-
вування істотного... Вона вирізняється 
не лише аналізом широкої геополітич-
ної картини, не лише описом драматич-
них і незабутніх подробиць, але перш за 
все моральним імперативом».
 Крім Ф.Рокко, до складу журі вхо-
дили Стівен Буш, журналіст і політич-
ний коментатор, історик Сюзан Брігден, 
математик Анне–Марі Аймафідон і фі-
лософ Нігел Варбуртон. У Короткому 
списку фігурувало шість книжок, серед 
яких назву «Добридень, світе: як бути 
людиною в епоху машин» Ханни Фрай 
та «У неї сміх її матері: могутність, плу-
танина і потенціал спадковості» Карла 
Ціммера.
 Сергій Плохій — професор (від 
2007 року) і директор (від 2013 року) 

Українського наукового інституту Гар-
вардського університету; випускник, а 
у 1983–1992 рр. викладач і професор 
Дніпропетровського державного уні-
верситету; від 1992 до 2007 року був 
співробітником і заступником директо-
ра Канадського Інституту українських 
студій в Едмонтоні. 
 На українському конкурсі «Нон-
фікшн-2017» книжка С.Плохія 
«Убивство у Мюнхені. По червоному 
сліду» (Х.: Клуб сімейного дозвілля) 
не брала участі у конкурсі, оскільки є 
перекладом книги, виданої раніше ан-
глійською. Утім, вона була високо оці-
нена рейтингом «Книжка року». 
 Українська історія, хоч і нерадісни-
ми своїми сторінками, присутня в єв-
ропейському дискурсі: 2017-го і в Дов-
гому списку Премії Бейлі Гіффорд 
була книжка Енн Епплбом «Червоний 
голод: війна Сталіна проти України», 
а 2016-го лавреатом цієї ж премії ста-
ла книжка Філіппа Сендса «Вулиця 
«Схід–Захід»: про витоки «геноциду» 
і «злочинів проти людяності». Обидві 
книжки перекладені й видані в Україні; 
дослідження Е.Епплбом посіло в рей-
тингу-2018 третє місце з-поміж 29 пре-
тендентів. ■

Костянтин ДИКАНЬ

Останній Всеукраїнський пере-
пис населення відбувся у 2001 
році, й ось уже майже десяти-
річчя дебатується питання, як 
провести наступний. Кажуть, 
бракує фінансування, насправді 
ж влада боїться глянути правді 
в очі щодо кількості населен-
ня, його вікової, майнової, со-
ціальної структури, демографії 
регіонів тощо й скоригувати 
кількість виборців, тобто друко-
ваних бюлетенів.

 Хоч як дивно, може зара-
дити досвід соціальних істори-
ків та історичних антрополо-
гів, що досліджують суспільство 
Гетьманщини (Малоросії) другої 
половини ХVІІІ століття — як-от 
книжка Юрія Волошина «Коза-
ки і посполиті: Міська спільнота 
Полтави другої половини ХVІІІ 
ст.» (К.: К.І.С., 2016).

 Тоді на російщині вибори не 
відбувалися. Царат потребував 
інформації не про електорат, а 
про підданих — наповнювачів 
імператорської скарбниці. При-
кладом такої уваги є стратифіка-
ція міста Полтави в Румянцевсь-
кому описі Малоросії 1765–1769 
років. Крім нього джерельною ба-
зою вивчення ранньомодерного 

суспільства полкового міста для 
сучасного історика стали сповід-
ні розписи полтавських церков, 
документи Генеральної військо-
вої канцелярії, Київської та Пе-
реяслав-Бориспільської духов-
них консисторій, Полтавського 
гродського суду, Канцелярії ма-
лоросійського генерал-губерна-
тора.
 Гетьман Кирило Розумовсь-
кий надав Полтаві маґдебурзьке 
право у 1752 році, тобто практич-
но в період його занепаду. Керу-
вав містом магістрат. Його влада 
поширювалася на деякі довко-
лишні села. Містяни також во-
лоділи маєтностями у сільській 
місцевості, включно й орними 
землями. Хоча доволі часто на 
чолі міської влади стояли вихід-
ці з козацького стану, стосунки 
між магістратом (самоврядною 
громадою) і козацькою полко-
вою адміністрацією були напру-
женими. Справа у податках і по-
винностях на користь міста: як 
відомо, козаки гроші не дають, а 
беруть. Та й ремісники-мешкан-
ці у дворах козаків ігнорували 
міські цехи — наріжний камінь 
маґдебурзького права.
 Результатом дослідження 
мешканців міста, їх взаємин із 
міською владою та козацьким 

управлінням і стала книга Юрія 
Волошина «Козаки і посполиті». 
Здавалося б, нічого особливого — 
звичайна історична демографія. 
Та цілі, визначені автором, неа-
биякі: не тільки опис домогоспо-
дарств і статево-вікового скла-
ду містян (як зазначалося, влада 
мала знати, з кого і скільки шкір 
драти), а й вивчення шлюбної 
структури населення, родин, ста-
ну вдів (удівців), аналіз освіче-
ності полтавців, стану їх здоров’я 
та лікування хворих, досліджен-
ня побутових конфліктів і кримі-
ногенної ситуації в місті тощо.
 Серед неочікуваних і доволі 
складних завдань є визначен-
ня соціальної мобільності меш-
канців Гетьманщини (почасти 
імперії загалом), а також іден-
тичності містян. Автор аналізує 
відповідність «малоросійської 
етнічної приналежності... світог-
лядним уявленням та менталь-
ним стереотипам суспільства 
того чи іншого регіону... та яки-
ми маркерами ідентичності поз-
началося населення Гетьманщи-
ни в тогочасних джерелах». На 
його думку, переписувачі вико-
ристали «термін «нація» у домо-
дерному значенні — для позна-
чення територій, що належали 
Речі Посполитій та Шведсько-

му королівству». Дехто, зокре-
ма «грек, грузин та вірменин,... 
походячи з володінь Османсь-
кої імперії, не бажали відносити 
себе до «турецької нації». Прояв 
цього ранньомодерного націо-
налізму залишився поза увагою 
автора.
 Насправді, оцінювати життя 
міста і його мешканців можна й 
за журналом вхідних–вихідних 
канцелярії. Важливо, щоб вис-
новки були достовірними та сто-
сувалися дійсно важливих для 
життя суспільства й часу ре-
чей, подій, процесів. Видаєть-
ся, авторові це вдалося: він від-
світив становлення російщини 
на наших теренах на прикладі 
досить великого полкового міс-
та епохи занепаду Козацької де-
ржави. За декілька десятиліть 
зникне козацький полковий ус-
трій і Полтава перетвориться на 
заштатну периферію імперії. 
Водночас їй буде відведене чи не 
«ключове місце пам’яті в ідео-
логії Російської імперії» — під-
мурівку «руського міру» сучас-
них росіян. А ще за два століття 
вже совєтські окупанти перетво-
рять питомо українське місто на 
місце суржику, Вєрки Сердюч-
ки та осідку військових пенсіо-
нерів. ■

Олег КОЦАРЕВ

Вийшла нова книжка відомо-
го українського письменника 
Володимира Діброви «Нове, 
сиве, різне» (К.: Смолоскип) 
— яскравого представника того 
«андеґраундного» літературно-
го покоління, яке дебютувало в 
сімдесятих-вісімдесятих роках 
минулого століття. Від 1994-го 
В.Діброва живе і працює у США.

 «Нове, сиве, різне» — стро-
ката різножанрова суміш. У цій 
книжці — вірші й ліричні про-
зові замальовки, есеї та опові-
дання, і навіть «ненаписані 
романи». Місце подій — або Ук-
раїна, або Америка. Володимир 
Діброва належить до тих авто-
рів, у яких ці далекі та мало між 
собою схожі локації пречудово, 
органічно поєднуються.
 Яким є типовий твір із «Но-
вого, сивого, різного»? Це тро-
хи химерна, трохи абсурдна, а 
трохи й банальна пригода, що 
стається переважно зі схильним 
до рефлексій головним героєм і 
що залишає по собі задуму, мож-
ливо, філософського характеру; 
та в кожному разі — більше за-
питань, ніж відповідей. Інакше 
кажучи, книжка Діброви має 
дещо від притчі, але в ній прак-
тично відсутній повчальний, мо-
ралізаторський аспект цього по-
важного жанру.
 Приводом для задумливої 
оповіді тут можуть стати дуже 
різні випадки та історії. Смерть 
близької людини; карколомні 
зміни, вчинені часом; клапті те-
лефонного довідника, побачені 
на вулиці... Зрештою, на колії 
досить екзистенційної прози ви-
водить і така пересічна колізія, 
як завдання адаптувати тексти 
навчального посібника з росій-
ської мови у білоруськомовний 
контекст, що його отримує один 

викладач в одному із західних 
університетів. В іншому випад-
ку ціла буря розгортається нав-
коло запрошення дати коротень-
кий, на дві хвилини коментар 
для радіо, що його отримує від 
журналістки головний герой од-
ного з текстів «Нового, сивого, 
різного». Він вирішує, що за ці 
дві хвилини зобов’язаний вис-
ловити якнайбільше, практич-
но все, що будь-коли хотів ска-
зати світові. Нервові та ретельні 
приготування, зрештою, закін-
чуються тим, що журналістка 
просто не передзвонює. Комен-
тар не знадобився.
 Окрема, важлива для Воло-
димира Діброви тема — митець 
і його взаємини з власним та-
лантом, із власною місією в умо-
вах реального соціального жит-
тя. Де межа, з одного боку, зради 
себе і свого покликання, а з дру-
гого боку, перетворення оригі-
нальності та внутрішньої свобо-
ди на порожню примху, лінощі, 
загнивання у власному соку чи 
безпорадний фанатизм? Пись-
менник показує виразних персо-
нажів. Наприклад, двох худож-
ників, які пишуть винятково 
ікони (все решта, на їхню думку 
— профанація) та вирушають до 
Москви подивитися на «Трійцю» 
Рубльова в надії, так би мовити, 

вийти на новий духовно-енерге-
тичний рівень. Але ікона їх «не 
пускає»...
 Втім, не треба думати, що 
Володимир Діброва таврує асо-
ціальних типів чи утверджує ту 
чи іншу форму поведінки. Як 
уже було тут написано, книжці 
«Нове, сиве, різне» не притаман-
ний повчальний пафос. Навіть 
там, де автор відверто знущаєть-
ся зі своїх персонажів чи з об-
ставин, у які вони потрапили, 
він зберігає дві ключові якості, 
й обидві на літеру «с». Це — 
співчуття і сумнів.
 У творах Діброви справді 
легко віднайти співпереживан-
ня, співчуття навіть до тих, хто 
зовсім не викликає захоплен-
ня. Характерно, що з-поміж від-
гуків на цю книжку, які дово-
дилося чути, траплялися думки 
приблизно такого кшталту: тут 
письменник значно м’якіший 
і добріший, ніж у попередніх. 
У кожному разі, сентименталь-
ність однозначно і доволі кон-
центровано розлита в повітрі 
новинки, наскільки так можна 
висловитися.
 Що ж до сумніву, вагання і 
рефлексії — вони супроводжу-
ють героїв і оповідачів «Ново-
го, сивого, різного» скрізь. На-
вряд чи про це скажеш точніше, 
ніж в одному з поетичних творів 
книжки: «Бо поезія — не місце 
для докорів чи гризот. / І це — 
лише одна з причин, / Чому я 
більше не пишу віршів».
 Кожному читачу та кожній 
читачці, напевне, найбільш 
запам’ятається в новій книжці 
Володимира Діброви щось своє. 
Комусь — щемкий вірш про 
смерть рідної людини. Комусь 
— опукло передана атмосфе-
ра Києва дев’яностих і вісімде-
сятих років. Мені ж згадуєть-
ся експериментальна частина 
творів. Наприклад, «Відбра-
коване» — серія гротескних, 
пародійних, пунктирно випи-
саних сюжетів, що нібито по-
винні були «вирости» до вели-
ких романів і кіносценаріїв. 
Цей та інші «формалістичні» 
тексти додають «Новому, сиво-
му, різному» вигадливо-грай-
ливої родзинки. ■

МИНУВШИНА

Міста Гетьманщини
як соціальні ліфти

■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Література
співчуття і сумніву

■ ІНОЗЕМНИЙ ЛЕГІОН

Топ Британського 
нонфікшну:
книжка дніпровсько-гарвардського 
професора

■
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«Колишніх спортсменів не буває, тому кожен, хто виходив сьогодні 

на дистанцію, налаштовувався показати максимальний результат».
Андрій Дериземля
український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після восьми етапів Куб-
ка світу в української біатлон-
ної збірної не надто багато при-
водів для радості. Усе керівниц-
тво нашої команди завмерло в 
очікуванні головних стартів се-
зону — чемпіонату світу та Єв-
ропи. Саме на ЧЄ, куди наша 
країна делегує «основу» своєї 
біатлонної збірної, покладають 
найбільші сподівання. Сьогод-
ні нашим «стріляючим лижни-
кам» неабияк потрібні медалі. 
Варто нагадати, що спортив-
ним міністерстом України біат-
лон визнаний головним пріорі-
тетом серед зимових видів спор-
ту. Щодо успішного виступу на-
ших спортсменів на біатлонному 
чемпіонаті світу-2019 в Остер-
сунді існують цілком обґрунто-
вані сумніви, адже в нинішньо-
му сезоні робота у них відверто 
не клеїться. А на континенталь-
ній першості українським біат-
лоністам має бути значно легше 
піднятися на п’єдестал. 
 Без Юлії Джими та Олени 
Підгрушної (вона перебуває на 
лікарняному), але з Вітою та Ва-
лею Семеренко, Анастасією Мер-
кушиною, Ольгою Абрамовою, 
Юлію Журавок та Надією Бєл-
кіної російський наставник ук-
раїнської жіночої команди Ан-
дрій Прокунін сподівається от-
римати перші позитивні плоди 
своєї роботи біля керма «синьо-
жовтих», а водночас і додаткові 
квоти на заключний етап поточ-
ного Кубка світу в Холменко-
лені.
 Нагадаємо, що «золото», здо-
буте Джимою на стартовому ета-

пі КС-2018/2019 у Поклюці в ін-
дивідуальній гонці, — продукт 
активної співпраці спортсменки 
з екс-наставником «синьо-жов-
тих», словенцем Урошем Велеп-
цем. У Раубичах Джими не буде, 
оскільки вона, займаючись за 
індивідуальним планом свого 
персонального наставника, пов-
ністю зосереджена на підготов-
ці до березневого «мундіалю», де 
вона, певно, розраховує на пов-
торення свого успіху на старті 
сезону.
 Чоловіча команда вітчиз-
няних біатлоністів до Рауби-
чів їде в максимально повному 
складі на чолі з капітаном збір-
ної Дмитром Підручним. Воче-
видь, у Білорусі перед відпові-
дальним світовим форумом сло-
вацький наставник наших хлоп-
ців Юрай Санітра ще раз захоче 
обкатати естафетний квартет, бо 
саме в нього є найбільше шансів 
на високий результат в Остер-
сунді.
 Не так уже й давно — в 
2011 році в російському Хан-
ти-Мансійську — вітчизня-
ним біатлоністам удалося виг-
рати планетарну «бронзу» в ес-
тафеті. Про той успіх iз перших 
уст наші збірники можуть по-
чути від свого колеги по коман-
ді Сергія Семенова. Не виклю-
чено, що секретами того успі-
ху з Підручним та К° в Раубичах 
зможе поділитися й капітан тієї 
бронзової «четвірки» Андрій Де-
риземля, котрий днями там ра-
зом з іншим відомим представ-
ником українського біатлону — 
Оленою Петровою — брав участь 
у Гонці легенд. 
 Спортивне свято влаштува-

ли з нагоди прощання з великим 
спортом багаторазової олімпій-
ської чемпіонки, Героя Білорусі 
Дар’ї Домрачевої та її чоловіка 
— короля біатлону, норвежця 
Уле-Ейнара Бьйорндалена. 
 Проте піти на заслужений 
відпочинок на мажорній ноті 
іменитим спортсменам не вдало-
ся. У змішаній естафеті, де бігли 
Домрачева та Бьйорндален, пе-
реміг білоруський дует у складі 
Надії Скардіно та Сергія Новіко-

ва. Без «золота» для білорусько-
норвезької пари завершилися й 
мас-старти. У жіночих перего-
нах, які проходили без Домра-
чевої, тріумфувала Скардіно, 
котра, до слова, також, як і її 
партнерка по «золотій» олімпій-
ській естафеті 2018 року, завер-
шила спортивну кар’єру.
 А от чоловічий мас-старт за-
вершився тріумфом українця 
Дериземлі, котрий на 18,9 се-
кунди випередив легендарного 

норвежця. «Колишніх спорт-
сменів не буває, тому кожен, 
хто виходив сьогодні на дистан-
цію, налаштовувався показати 
максимальний результат. Сьо-
годні на старти вийшли серйоз-
ні спортсмени, олімпійські чем-
піони, котрі впродовж багать-
ох років грали провідну роль у 
біатлоні. Емоції, немов ти зно-
ву повернувся в спорт», — так 
прокоментував свій успіх Анд-
рій Дериземля. ■

Григорій ХАТА

 Аби стати успішним, потріб-
но співпрацювати з найкращи-
ми. Так, розповідаючи про свої 
життєві успіхи, кажуть вели-
кі чемпіони. Серед тих, від кого 
доводилося чути подібні цита-
ти, був Володимир Кличко, а та-
кож Олександр Усик. На шляху 
до своєї боксерської вершини у 
суперважкому дивізіоні Клич-
ку-молодшому пощастило зус-
тріти легендарного наставника 
Емануеля Стюарда. Натомість 
сам Усик нині перебуває в тіс-
ній співпраці з промоутерською 
компанією братів Кличків, 
котра вже допомогла йому стати 
абсолютним чемпіоном у важкій 
вазі.
 Зрозуміло, що не в прави-
лах чемпіонів зупинятися на 
досягнутому й, зібравши всі 
чемпіонські пояси в одному 
дивізіоні, Олександр Усик на-
цілився на підкорення макси-

мальної висоти у профі-боксі. 
До омріяного промоутерською 
компанією «К2 промоушн» бою 
Усик—Ентоні Джошуа ще дале-
ко, але зрозуміло, що для братів 
Кличків цей бій є найбільш при-
нциповим, оскільки саме бри-
танцю Джошуа належать пояси, 
котрі впродовж тривалого часу 
перебували у власності Володи-
мира Кличка.
 Зовсім скоро Усику нале-
жить зробити перший крок у 
суперважкому дивізіоні, і його 
промоутери активно працюють 
над пошуком першого суперни-
ка. Нагадаємо, що з недавньо-
го часу з командою українсь-
кого боксера працює відомий у 
Британії промоутер Едді Хірн, 
який, до слова, опікується та-
кож справами й Джошуа.
 Тож у теорії особливих про-
блем з реалізацією протистоян-
ня Усик—Джошуа бути не по-
винно. Головне, аби українсь-
кий важковаговик зміг гідно 

витримати перші удари на новій 
висоті. Перше знайомство Уси-
ка з «супертяжами» відбулося в 
листопаді 2018 року, коли в за-
хисті своїх чемпіонських поясів 
у важкій категорії йому про-
тистояв Тоні Белью — боксер iз 
досвідом боїв iз супергабаритни-
ми бійцями.
 Проте по-справжньому бо-
йове хрещення в надважко-
му дивізіоні в Усика попереду. 
Планується, що воно відбудеть-
ся в травні в Чикаго, а найбільш 
імовірним суперником вітчизня-
ного боксера називають росіяни-
на Олександра Повєткіна. «Усе 
просто. Ми зробили запрошення 
Повєткіну і чекаємо його реак-
ції. День-два — і ми маємо отри-
мати відповідь», — заявив про-
моутер Усика Олександр Кра-
сюк.
 Для гучного виходу в супер-
тяжкий ринг Усику потрібен ві-
домий опонент. І Повєткін, звіс-
но, не остання людина у світі 

профі-боксу. Нехай його репута-
ція затьмарена допінговим скан-
далом, але його добре знають у 
боксерському світі. У 2013 році 
Повєткін не надто успішно бок-
сував у Москві з Кличком-мо-
лодшим. Тепер він має нагоду 
на ще один бій із предстваником 
боксерської України. 
 Відзначимо, що Чикаго як 
приймаюче місто менеджери 
Усика вибрали невипадково, ос-
кільки там проживає численна 

українська діаспора, котра не-
одмінно підтримає свого спів-
вітчизника — кращого боксе-
ра 2018 року за версіями п’яти 
різних організацій. Щодо само-
го бою Усик—Повєткін, то, за 
словами Красюка, це має бути 
не просто бій — а суперподія. 
Головне, аби росіянин погодив-
ся. «Повєткін знає рівень Уси-
ка, розуміє ризики. Тому це й 
може бути каменем спотикання 
під час перемовин». ■

БІАТЛОН

Перемагати можна й королів
Знаний український біатлоніст сенсаційно став переможцем Гонки легенд

■

Андрій Дериземля виграв Гонку легенд у «короля біатлону» Уле-Ейнара Бьйорндалена.
Фото з сайта biathlon.com.ua.

❙
❙

Маючи за плечими досвід зустрічі в 2013 році з Володимиром Кличком,
Олександр Повєткін добре знає рівень українських важковаговиків.
Фото з сайта gamebet.new.

❙
❙
❙

БОКС

Кроками великих
Знайомство Олександра Усика з суперважким дивізіоном 
має розпочатися з супербою

■
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…-3

 +3…+8

Північ +2…-3

 +2…-3

Центр +2…-3

 -1…+4

Схід +2…-3

 +2…-3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -2…+3

 +4…+9

 — Я дам тобі десять доларів, 
якщо ти поїдеш на вокзал і зустрінеш 
мою тещу.
 — А якщо вона не приїде?
 — Тоді отримаєш удвічі більше.

* * *
 Найбільша піраміда — Пенсій-
ний фонд. Вкладають усi, а отриму-
ють ті, що вижили.

* * *
 Помирає старий єврей. До нього 
приходить прощатися його друг, теж 
дуже старий єврей, і каже: «Зямо, ти 
скоро будеш на небесах, там зустрі-
нешся з Богом. Якщо він запитувати-
ме про мене, то ти мене не бачив і вза-
галі не знаєш».

* * *
 — Де ти працюєш?
 — Ніде.

 — А що робиш?
 — Нічого.
 — Яке чудове заняття.
 — Так, але яка величезна конку-
ренція.

* * *
 Податкова інспекція. Здача річ-
ного звіту. З кабінету інспектора ви-
ходить бухгалтер i полегшено зіт-
хає:
 — Здав.
 Голос iз черги:
 — Дай списати.

* * *
 У патрульному міліцейському 
«газику»:
 — Це найкримiнальнiший район 
у місті. До речі, що це в тебе в машині 
стукає?
 — Ну ось, покришок уже немає.

Друг Франка і зять Драгоманова
Талант знакового  українського художника Івана Труша з нагоди 150-річчя вшанували маштабним 
проектом і показом понад 300 картин

По горизонталі:
 2. Учасник національно-виз-
вольного і антикатолицького руху в 
Чехії в XV ст. 5. Зенітно-ракетний 
комплекс, із якого в липні 2014-го 
збили над Донбасом пасажирський 
літак рейсу MH17. 7. Індіанський чо-
вен. 8. Довгополий єврейський під-
жак. 9. Форма музичного поліфоніч-
ного твору. 11. Спортивна сорочка на 
коротких рукавах. 14. Невикористані 
можливості, запас. 15. Бічна опора 
футбольних воріт. 17. Умовна лінія, 
яка перетинає земну кулю від по-
люса до полюса. 18. Гумова части-
на автомобільного колеса, які пали-
ли під час Майдану. 21. Шапка на 
все обличчя з дірками для рота та 
очей. 22. Президент Чехословаччи-
ни, який після Мюнхенської змови 
підписав акт капітуляції країни.  23. 
Шанобливе звертання до чоловіка в 
Британії. 24. Демон у буддизмі, що 
постійно прагне влади і перебуває у 
стані війни з богами-девами. 
По вертикалі:
 1. Друге за величиною місто в 
Естонії. 2. Український правозахис-
ник і дисидент, заарештований під 
час відомого «покосу» інтелігенції 
в 1972 році. 3. Виконуюча обов’язки 

міністра охорони здоров’я, яку вирі-
шили усунути радикали. 4. Найдов-
ший у світі музичний інструмент. 5. 
Годинник із дзвіночком, що не дає 
довго спати. 6. Останній головно-
командувач УПА. 9. Широкі пред-
ставницькі збори. 10. Злодій, який 
переїжджає з міста до міста. 12. 
Пристрасть, жага гри. 13. Великий 
молюск, що водиться в тропічних 
морях. 16. Порода папуги. 19. Лю-
дина, максимально скромна у своїх 
потребах. 20. Земноводне, що стало 
уособленням заздрості.  21. Низький 
чоловічий голос. ■

Кросворд №19
від 19 лютого

21 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi 0...-2, удень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно, дощ подекуди з мокрим снiгом. 
Славське: вночi 0...-2, удень +3...+5. Яремче: вночi -1...-3, 
удень +6...+8.  Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +4...+6. Рахiв: 
уночi 0...+2, удень +5...+7.

19 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 5 см, Плай — 
26 см, Мiжгiр’я — 6 см, Рахiв — 19 см, Долина — 
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Коломия — немає, Пожежевська — 36 см.

Дара ГАВАРРА

 Так буває, що, обпікшись раз, дму-
хаєш на все, що здається гарячим. Так 
сталося і з Кеті Перрі та Орландо Блумом, 
які вже мали невдалий досвід подруж-
нього життя. Блум був одружений на кра-
суні-актрисі Міранді Керр, із якою вихо-
вував сина (зараз хлопчику вже 8 років). 
Та не все так просто в акторських сім’ях, 
тож пара розлучилася і тепер підтримує 
дружні стосунки заради сина. У Кеті Пер-
рі також не склалося у шлюбі з Расселом 
Брендом — їхній союз протримався лише 
рік. Тож, зустрівшись у 2016 році на за-
критій вечірці компанії Netflix після вру-
чення «Золотого глобуса», пара почала 
зустрічатися (хоча вони були ледь знайо-
мі ще задовго до цього). 
 Їхні стосунки нагадували американські 
гірки — пара то сходилася, то розходила-
ся, адже важко підлаштовуватись один до 
одного двом дорослим людям, які вже дав-
но відбулися як професіонали, як особис-
тості. Та, здається, період «притирання» за-
кінчився. Саме на День святого Валентина 
відбулася знаменна подія: на вечірці Кеті, 

вбрана у ніжно-
рожеву сукню, 
стояла в арці у 
вигляді сердеч-
ка. Орландо під-
нявся на сцену, 
взяв мікрофон і 
запитав: «Ти ста-
неш моєю дружи-
ною?». Дівчина 
розплакалася від 
щастя і відповіла 
«так». Про цю зна-
менну подію у своєму 
житті співачка розпові-
ла своїм фоловерам в 
«Інстаграмі», похва-
лившись вінтажною 
обручкою з вісьмо-
ма білими діаман-
тиками, які облямо-
вували великий ма-
линовий камінь. Як 
кажуть, кохання і зла-
годи... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Вирушаючи у подорож, туристи завжди 
вивчають маршрут, історичні пам’ятки, міс-
цеві звичаї, аби встигнути оглянути найцікавіші 
місця і водночас не потрапити в халепу. Про-
те мало хто сподівається на те, що йому дове-
деться відбиватися від таких милих, на пер-
ший погляд, майже ручних тваринок, як мака-
ки чи мавпочки. Розпещені увагою туристів, ці 
тварини стають досить вільними у поводжен-
ні, а іноді навіть агресивними. Так, скажімо, 
біля знаменитої пам’ятки історії та архітектури 

Тадж-Махал, що в Індії,  лише минулого року 
було кілька випадків агресивних нападів тва-
рин на туристів: у травні від мавп постражда-
ли два французькі туристи, а в листопаді став-
ся взагалі дикий випадок — тварина вихопи-
ла дитинча у місцевої жительки і закинула його 
на дах; від отриманих травм немовля померло. 
Узагалі, щомісяця реєструють по кілька таких 
випадків, адже поблизу знаменитої історичної 
пам’ятки проживають до кількох тисяч цих тва-
рин, які харчуються на смітниках поблизу цьо-
го об’єкта.
 Щоб якось убезпечити туристів від подіб-

них нападок (а туристи, як відомо, складають 
чималу статтю прибутків у місцеву скарбни-
цю — лише до Тадж-Махалу щодня прибуває 
близько 25 тис. туристів), місцеві поліцейсь-
кі в січні цього року озброїлися... рогатками, 
щоб відлякувати ними мавп. Після того, як про 
це повідомили у ЗМІ, бучу здійняли захисни-
ки тварин, звинувачуючи поліцейських у жор-
стокому поводженні з мавпами, а також у пере-
вищенні влади. Наразі питання щодо нападів 
мавп залишається невирішеним. Таким чином, 
схоже, скоро доведеться людям захищати себе 
від людей... ■

ПИТАННЯ РУБА

З ким ви, захисники тварин?
Поліцейський з рогаткою, як мавпа з гранатою

■

НА РУШНИЧОК

Блум плюс Перрі 
дорівнює сім’я?
Схоже на те, що пара побереться

■

Орландо Блум 
та Кеті Перрі.

❙
❙
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