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Чому велосипедно-

пішохідний міст 

важливіший за історико-

культурну спадщину

В Амстердамі 

вирішують долю 

музейних експонатів 

із Криму

стор. 2» стор. 12—13»

На території 

сільської ради 

розгорівся конфлікт 

через землю

стор. 9»

Удар мера по Володимирській 
гірці

Боротьба за 
скіфське золото

Швидко й влучно відпрацювавши на трьох останніх вогневих рубежах гонки переслідування ЧС-2019, Дмитро Підручний зміг стати її сенсаційним переможцем.
Фото з сайта unian.net.
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стор. 15»

Забрати в одних, щоб віддати 
іншим?

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,389 грн 

1 € = 29,743 грн

1 рос. руб. = 0,400 грн

Краще, що 
могло бути

Витиснувши з себе 
максимум у гонці 
переслідування, 
капітан чоловічої збірної 
України Дмитро Підручний 
здобув «золото» на 
біатлонному чемпіонаті світу
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«В ООС служать не юнаки 18-20 років. У нас дорослі чоловіки, середній 
вік від 35 до 45 років. Таким дорослим людям складно щось «навтикати» 
в голову. У них своя думка».

Сергій Наєв
командувач ООС

УКРАЇНА МОЛОДА

СУД ТА ДІЛО

Боротьба 
за скіфське 
золото
В Амстердамі вирішують долю 
музейних експонатів із Криму
Євдокія ФЕЩЕНКО

 В Апеляційно-
му суді Амстерда-
ма 11 березня роз-
почалися слухан-
ня справи щодо по-
вернення в Україну 
експонатів вистав-
ки «Крим. Золо-
тий острів у Чорно-
му морі», більш ві-
домої як «Скіфське 
золото». Представ-
ником уряду Украї-
ни є міністр культу-
ри Євген Нищук. 
 «Буду говорити про те, наскільки важливо по-
вернути до Національного музею історії України 
ці унікальні артефакти, а також відповідати на 
ті питання, які турбують як представників ЗМІ, 
так і суспільство, — зазначив урядовець перед 
слуханнями. — Ми всі розуміємо, що ця спра-
ва є дуже складною, вона триває не перший рік. 
Міністерство культури залучене до цього проце-
су від самого початку, безпосередньо докладаючи 
зусиль до захисту тих предметів, які є об’єктом 
цього судового процесу і нашого культурного та 
історичного надбання. Ми очікуємо побачити 
представників так званих «українських крим-
ських музеїв» на цьому засіданні, дуже цікаво, 
хто буде їх представляти? Адже з українського 
боку цього разу дуже велика делегація, в якій за-
вжди бере участь Міністерство культури, що ви-
конує свої зобов’язання перед українським наро-
дом, представники інших міністерств, наш по-
сол, наша музейна спільнота».
 Нагадаємо, «Крим — золотий острів у Чор-
ному морі» — виставка історико-культурних 
цінностей, яка спочатку проходила у Рейнсь-
кому крайовому музеї — з 3 липня 2013 по 20 
січня 2014 років, а пізніше — в археологічно-
му музеї Алларда Пірсона за сприяння Амстер-
дамського університету — з 7 лютого по 31 сер-
пня 2014 року. Стала об’єктом судових супере-
чок між Україною та музеєм Алларда Пірсона, 
кримських музеїв. Спірні експонати — із шести 
закладів зберігання історичних цінностей: Му-
зею історичних коштовностей України; Одесь-
кого археологічного музею; Національного за-
повідника «Херсонес Таврійський»; Керченсь-
кого історико-культурного заповідника; Бахчи-
сарайського історико-культурного заповідника 
і Центрального музею Тавриди.
 Усього об’єктом судового процесу є 565 му-
зейних предметів, загальна вартість яких оці-
нюється у 1 438 625 євро. Укладеними контрак-
тами з кримськими музеями та музеєм Алларда 
Пірсона визнавалось, що експонати є власністю 
держави Україна, а міністерство закордонних 
справ Нідерландів у гарантійному листі від 
25 квітня 2013 гарантувало недоторканність 
об’єктів виставки.
 24 березня 2014 року віце-прем’єр міністр з 
соціальних питань Олександр Сич заявив про 
спробу вивезення виставки в російський музей 
«Ермітаж». У зв’язку з цим на засіданні уряду 
України прийнято рішення повторно перепід-
порядкувати музейні одиниці зберігання Мініс-
терству культури України.
 Уже того ж року, 20 серпня, музей Аллар-
да Пірсона повідомив про передачу експонатів 
будь-якій стороні судового процесу лише після 
вирішення суду. Ситуацію називають складною  
й унікальною.
 Згідно з ухвалою амстердамського суду від 
14 грудня 2016 року, колекція скіфського зо-
лота має належати Україні, а не окупованому 
Росією Криму. Утім Росія, руками музеїв окупо-
ваного українського Криму, все ще намагається 
забрати скіфське золото собі. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війсь-
ка вогонь 10 березня по позиціях 
Об’єднаних сил не відкривали. Не 
зафіксовано порушень режиму при-
пинення вогню і станом на ранок 11 
березня. Тим часом Об’єднані сили 
надійно контролюють дії противни-
ка на лінії зіткнення, дотримуючись 
при цьому умов припинення вогню. 
 Нагадаємо, що 6 березня від кульо-
вого поранення на території Донець-
кої області загинув лейтенант Богдан 
Слобода з Новояворівська. Він наро-
дився 13 травня 1997 року, навчав-
ся в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня. 
У 2014 році пішов навчатися в Ака-
демію сухопутних військ імені Пет-
ра Сагайдачного, а після закінчен-
ня проходив службу за контрактом у 
128-й гірсько-штурмовій бригаді.

 Додамо, що командувач ООС Сергій 
Наєв повідомив: військовослужбовці-
учасники Операції об’єднаних сил змо-
жуть проголосувати на виборах Пре-
зидента України 31 березня, але тіль-
ки на виборчих дільницях. Пересувні 
урни для голосування спеціально на 
передову не привозитимуть.
 «Виборчі дільниці. Ніяких інших 
дій не передбачено. Там, де у військо-
вих буде можливість відійти, прий-

дуть і проголосують. А де не буде мож-
ливості — продовжуватимуть захи-
щати... Ніяких інших дій не буде», — 
пояснив генерал. Також Сергій Наєв 
висловив упевненість у тому, що війсь-
кові ООС уже склали власну думку про 
кандидатів: «В ООС служать не юнаки 
18-20 років. У нас дорослі чоловіки, се-
редній вік від 35 до 45 років. Таким до-
рослим людям складно щось «навтика-
ти» в голову. У них своя думка». ■

Валентина ОЛІЙНИК

 Українці у вихідні масо-
во святкували 205-річчя з 
дня народження свого най-
більшого національного ге-
роя, символа незламності та 
нескореності народу, вели-
кого Кобзаря. По всій країні 
і далеко за її межами в усьо-
му світі, де його слово відда-
но люблять і шанують, від-
бувалися святкові урочис-
тості з нагоди ювілею Тара-
са Шевченка. 
 Для киян та гостей сто-
лиці святкування традицій-
но розпочалося з офіційної 
частини у парку імені Тараса 
Шевченка. Щороку 9 березня 
сюди сходяться всі щирі сер-
цем українці, аби піднести 
до ніг Кобзаря квіти та запа-
лити свічку пам’яті, згадав-
ши про того, чиї слова вже не 
одне століття є справжнім до-
роговказом для всієї нації.
 Відбувалися численні вже 
традиційні всеукраїнські без-
перервні читання творів Та-
раса Шевченка (в т.ч. були 
і різні скайп-зв’язки та ін-
формаційні мости), лекції та 
квести. Національний музей 
Тараса Шевченка запросив 
цьогоріч своїх відвідувачів 
на спеціальний показ худож-
нього фільму про Шевченка, 
нашумілого романтичного іс-
терну «Тарас. Повернення», 
створеного за підтримки Де-
ржкіно. Показували й аніма-
ційний фільм «Причинна». 
У Національній опері Украї-

ни дивилися балет «Лілея», 
створений за однойменною 
баладою, яка є уособленням 
краси і величі романтичної 
поезії Тараса Шевченка. 
 У стінах Національної 
філармонії під час концертної 
програми «Світе тихий, краю 
милий, моя Україно…» націо-
нальна заслужена капела бан-
дуристів України імені Гри-
горія Майбороди виконувала 
кращі твори великого класи-
ка. Читав тексти майстер ху-
дожнього слова Анатолій Па-
ламаренко. Серед слухачів 
був і третій Президент Украї-
ни Віктор Ющенко.
 Крім цього, відбувся гала-
концерт конкурсу «Ше.Піс-
ня». Організатор заходу — 
фестиваль Тараса Шевченка 
«Ше.Fest» подарував відві-
дувачам пісенні прем’єри. 
Музику створювали до тек-

стів Тараса Шевченка, вико-
нували їх як гурти, так і ок-
ремі виконавці. 
 На станції метро «Тара-
са Шевченка» розгорнулася 
масштабна виставка ілюст-
рацій, на яких українсько-
го поета-іменинника зобра-
жено в абсолютно неочікува-
них образах — від дуже по-
важних історичних постатей 
до сучасних супергероїв, ча-
сом висмикнутих практично 
на межі contemporary art’у, а 
отже — впізнаваних в усьому 
світі. Таким чином, поєднав-
ши Тараса з Бетменом, ста-
туєю Свободи, Енштейном 
та іншими, художник хотів 
показати нашого поета лю-
диною світу. 
 Знаковим у вшануван-
ні українського генія Тара-
са Шевченка стало те, що 
спеціально до його дня наро-

дження посли 13 країн, ак-
редитовані в Україні, прочи-
тали у студії UATV уривки 
з його творів своїми рідни-
ми мовами. Серед продек-
ламованих творів були: «За-
повіт», «Минають дні, мина-
ють ночі...», «Думка», «Са-
док вишневий коло хати». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Заступник голови Департаменту сім’ї, мо-
лоді та спорту Харківської міськради Семен 
Хмельницький був затриманий через підозру 
у державній зраді. «Він розповів, що у 2016 
році познайомився зі співробітником ФСБ 
Росії Олександром Ушаковим, — повідомили 
в СБУ. — Після вербування українцю ставили 
завдання, які він повинен був підготувати й 
передати через електронну пошту і телеграм-
канал, а також під час особистих зустрічей у 
різних країнах. Представника іноземної спец-
служби цікавила соціально-політична і полі-
тично-економічна ситуація в Україні та Хар-
кові, теми молодіжного руху та інформація 
про управлінців місцевих органів влади». 
 Співробітники СБУ вже встановили особу 
російського координатора. Офіційно він обій-

має посаду заступника помічника міністра ос-
віти одного з регіонів РФ, але насправді цей 
статус є лише прикриттям роботи у спецслуж-
бі. Затриманий харківський чиновник повідо-
мив, що не раз зустрічався з ним у Білорусі, 
Чехії, Греції та Росії. Завербували його під час 
туристичної поїздки до РФ. 
 Семен Хмельницький перебуватиме під 

вартою щонайменше 60 діб. Суворість за-
побіжного заходу зумовлена тим, що восе-
ни минулого року правоохоронці не змог-
ли перешкодити втечi за кордон голови Хо-
лодногірської адміністрації Харкова Максима 
Мусєєва, якого СБУ також підозрює у співпра-
ці з ФСБ. Чиновник зумів виїхати до Росії і на-
віть має громадянство цієї держави. ■

Золота пектораль 
(IV століття до н. е.) 
із кургану Товста Могила.
Фото з Вікіпедії.
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РЕЗОНАНС

Два роки зради?
Ще одного харківського чиновника підозрюють 
у співробітництві з російською ФСБ

■

ВШАНУВАННЯ

Шевченко — Бетмен і батько нації
Посли 13 країн цитували українського генія Кобзаря

■

НА ФРОНТІ

Тимчасове затишшя 
Президентських виборів у зоні ООС не буде, 
заявив командувач Сергій Наєв

■

Урочистості в Каневі.
Фото з сайта president.gov.ua.
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ПРЕМІАЛЬНІ

 Цьогоріч Національну премію 
імені Тараса Шевченка присуд-
жено режисеру Роману Бондар-
чуку (повнометражний ігровий 
фільм «Вулкан»), публіцисту Бог-
дану Гориню (есе-колаж «Святос-
лав Гординський на тлі доби»), 
режисеру-постановнику Ростис-
лаву Держипільському (виста-
ва «Енеїда» І. Котляревського, 
«Вона — Земля» В. Стефаника, 
«НАМLЕТ» В. Шекспіра, «Оскар і 
Рожева Пані» Е.-Е.Шмітта).
 Також премії отримали пись-
менниця Оксана Забужко за кни-
гу «І знов я влізаю в танк...», ху-
дожник Василь Чебаник за проект 
«Графіка української мови», ху-
дожній керівник — головний ди-
ригент Заслуженого академічного 
симфонічного оркестру Українсь-
кого радіо Володимир Шейко — 
за аудіозаписи творів українських 
композиторів до Фонду Українсь-
кого радіо, концертні програми 
2013—2018 років.
 Урочисте вручення нагоро-
ди відбулося у день народження 
світоча на Тарасовій горі в Каневі 
Черкаської області.
 Національна премія України 
імені Тараса Шевченка за 2019 рік 
встановлена у розмірі 200 тисяч 
гривень.

■
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Провокативна 
«Дружба 
народів»
Передвиборча зустріч 
перетворилася на 
госпіталізацію правоохоронців
Людмила НІКІТЕНКО

     Під час передвиборчої зустрічі Президента 
Петра Порошенка з черкащанами 9 березня 
постраждали правоохоронці. Сталися сутич-
ки біля Палацу культури «Дружба народів», 
це самісінький центр міста. 
 Представники Національного корпусу 
намагалися прорватися на сцену, повідом-
ляє черкаське обласне управління поліції. 
На зауваження про неприпустимість таких 
дій близько 30 активістів не реагували, на-
томість провокували людей на бійку, а та-
кож застосували до співробітників поліції 
газ подразливої дії, фізичну силу, підпали-
ли фаєри і зрештою спробували заблокува-
ти кортеж Президента. Внаслідок сутички 
між представниками Національного корпу-
су та поліцейськими постраждали 15 право-
охоронців, зокрема начальник Головного уп-
равління поліції у Черкаській області гене-
рал Валерій Лютий. 
 12 правоохоронців було терміново госпі-
талізовано до Черкаської обллікарні з трав-
мами різного ступеня важкості, зокрема, роз-
січенням обличчя та травмами очей, хіміч-
ними опіками, одна людина — в реанімації 
з черепно-мозковою травмою. Загалом до 
обласної лікарні звернулося 22 працівники 
поліції, які отримали травми. 20 iз них гос-
піталізовано. «Звернень побільшало, бо спо-
чатку хтось у стані шоку не відчував болю, 
комусь стало зле вже вдома», — наголошує 
Дмитро Грищенко, керівник прес-служби 
Головного управління поліції в Черкаській 
області.
 Очільника черкаського обласного осе-
редку «Нацкорпусу» Дмитра Кухарчука та 
ще шістьох представників Черкаського осе-
редку Національного корпусу, які їхали до 
Києва, поліція затримала в районі Переяс-
лава-Хмельницького 10 березня і привезла 
в ізолятор тимчасового утримання в Черка-
си.  У повідомленні Національного корпу-
су це описали так: «Затримання відбувалось 
зі зброєю, без оголошення обвинувачень та 
із застосуванням сили. Вдома у наших ак-
тивістів пройшли обшуки. Сприймаємо це 
як початок політичних репресій і помсту 
Петра Порошенка за зрив його виступу».
  Згодом п’ятьох активістів правоохо-
ронці відпустили. Ще двоє — Антон Брат-
ко та Дмитро Кухарчук — залишаються у 
поліції.
 «Виборчий період — це змагання аргу-
ментів та подання позицій, а не змагання 
кулаків, осатанілих глоток і сльозогінного 
газу, схем-сіток і взаємної підлості, — заува-
жує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, 
служби якого тим часом активно надають 
громадянство України тим самим провока-
торам — активістам проросійських нацист-
ських об’єднань. — Прошу справжніх пат-
ріотів думати про країну, а не розкручувати 
спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну 
не менше, ніж корупція, проти якої ви спра-
ведливо протестуєте».
 Xеркаські слідчі відкрили кримінальне 
провадження за двома статтями Криміналь-
ного кодексу: за ч. 2 ст. 345 (погроза або на-
сильство щодо працівника правоохоронно-
го органу) та за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК 
України. А прес-служба БПП «Солідарність» 
заявила, що за подіями 9 березня стоять про-
російські реваншисти та олігархи-втікачі. 
 До речі, лідера черкаського обласного 
відділення Національного корпусу Дмит-
ра Кухарчука внесено в базу даних сай-
та «Миротворець». У його картці сказано, 
що він організував напад на поліцейських 
і є організатором проплачених мітингів. У 
списку і керівник молодіжного крила чер-
каського осередку Національного корпусу 
Іван Хижняк. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У вихідні жителі черкаського міс-
та Сміли напекли 13 тисяч млинців, 
із них 3333 апетитні смаколики вони 
склали у велику квітку. Кулінарний 
шедевр сягнув 2 метри у ширину і 
2,14 у довжину. Рекорд «Найбіль-
ша кількість млинців у вигляді тро-
янд» на центральному майдані Сла-
ви зафіксувала керівниця Національ-
ного реєстру рекордів України Лана 
Вєтрова. 
 «Млинці для рекорду України два 
дні випікали 30 викладачів та учнів 
нашого навчального закладу. Потім 
ми ними активно пригощали жителів 

і гостей міста», — розповіли «Україні 
молодій» у Смілянському центрі під-
готовки і перепідготовки робітничих 
кадрів.
 Свято Масниці проходило у Смілі 
в рамках соціальної акції «Підтри-
май ближнього». Такий захід у місті 
— четвертий раз поспіль. Приміром, 
два роки тому пройшла «Наймасові-
ша дегустація»: тоді сміляни зліпи-
ли 6001 вареник, який продегусту-
вали 1025 людей. Цьогоріч метою 
акції був збір коштів на лікування 
хворому трирічному смілянину Ві-
талію Хільченку. Долучилися сіль-
ські громади району та навчальні за-
клади. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Київський районний 
суд Харкова оголосив ви-
рок «бригаді» нападників, 
які у 2016 році по-звірячо-
му вбили двох науковців — 
58-річного професора фі-
зико-технічного інститу-

ту Геннадія Загинайлова та 
його 32-річного сина Вла-
дислава. Обидва злочинці 
отримали довічний термін, 
а їхню «навідницю», яка 
добре знала професорську 
родину й бувала в них удо-
ма, відправили за ґрати на 
10 років. 

 Як розповів начальник 
відділу прокуратури облас-
ті Нвер Антонян, злочин-
ці готувалися до нападу за-
здалегідь: придбали мас-
ки-балаклави, рукавички, 
а також вогнепальну та хо-
лодну зброю. Двері кварти-
ри потерпілих їм відкрила 
спільниця, що була добре 
знайома із загиблим профе-
сором. У день трагедії вона 
прийшла до нього нібито 
відсвяткувати свій день на-
родження.
 Молодики в масках спо-
чатку накинулися на літ-
нього господаря. Били його 
та вимагали сказати, де той 
зберігає гроші. На галас зі 
своєї кімнати вийшов Вла-
дислав. Зав’язалася бійка, 

під час якої одному з напад-
ників зірвали маску з об-
личчя. Злякавшись, що по-
терпілі зможуть їх упізна-
ти, злодії задушили обох 
чоловіків. Із квартири зло-
чинці забрали гроші, в тому 
числі іноземну валюту, но-
утбук i телефон. Не погре-
бували навіть парфумами 
покійних. 
 Як з’ясувалося в ході 
слідства, за кілька тижнів 
до цього злочинці вже на-
магалися потрапити до по-
мешкання професора, ско-
риставшись ключем, який 
спільниця напередодні по-
цупила з оселі потерпілих. 
Однак він не підійшов, і 
тоді зловмисники розроби-
ли новий план. ■

Світлана МИЧКО

 Сильні вітри впродовж двох остан-
ніх діб завдали значних руйнувань на 
території Тернопільщини. За опера-
тивним повідомленням обласного уп-
равління ДСНС, у селі Поділля Залі-
щицького району зірвало по крівлю 
з будівлі для тварин господарства 
«Маяк» (загальна площа близько 
2000 квадратних метрів, знищено по-
ловину). У райцентрі Чортків полеті-
ло у прямому сенсі близько 500 квад-
ратних метрів даху з будівлі готелю, 
на щастя, ніхто не постраждав. У рай-
центрі Підволочиськ суттєво пошко-
джено дах центральної районної лі-
карні, в селі Ілавче Теребовлянського 
району — купол місцевої церкви, а в 
селі Іванівка цього ж району впала не-
добудована водонапірна вежа. Зазна-
ли руйнувань дахи кількох шкіл — у 
селах Пилявка Бучацького, Ланівці 
Борщівського та Хмелівка Теребов-
лянського районів.
 Дісталося від негоди навіть «надз-
вичайникам»: сильні пориви шкваль-
ного вітру розкрили 40 квадратних 
метрів шиферної покрівлі на будівлі 
8-ї державної пожежно-рятувальної 
частини Управління ДСНС України 
у Тернопільській області. В обласно-
му центрі буревій подекуди поламав 
дерева, зірвав білборди та інші навіс-

ні конструкції, обвалив облицюваль-
ну плитку зі стін будинків. У соцме-
режах мешканці Тернополя та області 
попереджають одне одного про небез-
печні місця на вулицях та ділянки на 
дорогах. Сильний вітер на Тернопіль-
щині не стихав увесь день 11 берез-
ня. За даними метеорологів, він сягає 
25 метрів на секунду, відповідаючи 
2-му, «помаранчевому», рівню небез-
печності.
 За оперативною інформацією 
ДСНС, в Україні вранці вчорашньо-
го дня внаслідок шквалистого вітру 
через спрацювання системи захисту 
ліній електропередач були знеструм-
ленi 47 населених пунктів у 5 облас-
тях (найбільше — на Львівщині, Київ-
щині та Житомирщині). Залишалися 
пошкодженими дахи 75 будівель жит-
лової та соціальної сфери (постражда-
ли усього 108, утім 33 з них швидко 
відновлено). 
 В Одесі сталося руйнування части-

ни стіни новобудови, в результаті чого 
травмувалася літня людина. Та най-
більшу біду вітер приніс у Вінницю — 
там унаслідок падіння частини дерева 
загинула дитина 2008 року народжен-
ня, та у Хмiльник — дерево вбило мо-
лоду жiнку.
 Для ліквідації наслідків негоди за-
лучено 420 осіб (із них 270 співробіт-
ників ДСНС) i 114 одиниць техніки. 
Місцеві органи влади організовують 
надання допомоги населенню та лікві-
дують наслідки негоди. ■

РЕКОРД

Апетитні троянди
Сміляни склали 3333 млинці у велику квітку, 
долучаючись до доброчинства

■

Апетитна млинцева «квітка» для 
рекорду України. 
Фото організаторів.

❙
❙
❙

НЕГОДА

Зриває дах!
Школи, водонапірна 
вежа і церква 
постраждали 
від буревію

■

ПРОГНОЗ

 Синоптик Наталя Діденко повідомила 
у «Фейсбуцi» 11 березня, що «сильнющий ві-
тер» стихне наступного дня. «Завтра, 12 бе-
резня, вітер очікується північно-західного на-
прямку, 5-12 метрів за секунду», — написала 
вона. Вона прогнозує, що більша частина тиж-
ня суттєвих опадів не принесе, але буде хо-
лодно. А 16-17 березня, в суботу-неділю, в Ук-
раїні почнеться потепління.

■
Наслідки буревію.
Фото ДСНС у Тернопільській області. 

❙
❙

КРИМІНАЛ

Довічна спокута
Студента, безробітного i 
прибиральницю покарано за вбивство 
науковців

■
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РОЗРАХУНКИ

Об’єднані 
необ’єднаним
Що змінюється, 
коли кількість кандидатів 
у президенти скоротилась 
до 39 осіб
Катерина БАЧИНСЬКА

 Чим ближче вибори — тим менше кан-
дидатів. На старті передвиборчої кампанії 
президентські вибори—2019 називали ре-
кордними. ЦВК зареєструвала 44 кандида-
ти, проте за три тижні до виборів стало відо-
мо, що п’ять із них знімають свої кандида-
тури. Андрій Садовий, Дмитро Гнап, Євген 
Мураєв, Дмитро Добродомов та Сергій Кри-
вонос — саме вони вирішили покинути пре-
зидентський марафон. 
 Першим, хто заявив про те, що готовий 
зняти свою кандидатуру, став Андрій Са-
довий. Іще на початку березня він зустрі-
чався з Анатолієм Гриценком і таки домо-
вився про те, що на вибори вони будуть іти 
об’єднаною силою. Згодом офіційно заявив, 
що готовий приєднатися до команди Гри-
ценка, колишній журналіст Дмитро Гнап. 
Третім до об’єднаних сил долучився народ-
ний депутат Дмитро Добродомов. Заявив, 
що задля єдиного кандидата від демокра-
тичних сил – готовий зняти свою кандида-
туру.
 Проте не Гриценком єдиним. Про знят-
тя своєї кандидатури також офіційно заявив 
колишній «регіонал» та «опоблоківець» Єв-
ген Мураєв. Підтримати вирішив свого ко-
лишнього однопартійця Олександра Вілку-
ла. Адже віднедавна у пана Мураєва — своя 
власна партія під назвою «Наші».
 Третьою стала заява  заступника коман-
дувача Силами спеціальних операцій Сер-
гія Кривоноса, він відмовився брати участь 
у виборах на користь чинного Президента 
Петра Порошенка.
 Зважаючи на одне з останніх досліджень 
соціологічної групи «Рейтинг», можна дода-
ти результати кандидатів, які об’єдналися, 
і побачити, який же загальний показник на 
сьогодні зможуть мати Анатолій Грицен-
ко, Олександр Вілкул та Петро Порошенко. 
Зазначимо, що це дані не соціологів, а до-
дані цифри нами, щоб побачити сумарний 
результат об’єднаних кандидатів. Якщо ж 
таки усі виборці Садового, Гнапа та Добро-
домова перейдуть до Гриценка, у сумі він 
зможе отримати 7,7% (рейтинг Гриценка) 
+3% (Садового) +0,1%(Гнапа) +0,3%(Доб-
родомова) = 11,1%. Ця цифра не конкурує 
з трійкою лідерів, де зараз перебувають — 
Володимир Зеленський, Петро Порошенко 
та Юлія Тимошенко. Проте вона уже в ме-
жах похибки, щоб конкурувати з четвертим 
місцем, де зараз перебуває Юрій Бойко. І ось 
тут не варто забувати про два чинники: пер-
ший — це те, що будь-яке об’єднання може 
як додати відсотків, так і відняти. Адже 
об’єднання логічно мало б перетягнути тих 
виборців, які готові були голосувати за Са-
дового, Гнапа та Добродомова. Проте тут 
може зіграти й інший чинник, а саме той, 
що виборець не готовий буде віддати свій го-
лос саме за об’єднаного кандидата і просто 
прийде на виборчу дільницю і проголосує за 
іншого кандидата.
 Стосовно об’єднання Євгена Мураєва та 
Олександра Вілкула, то тут перспективи не 
настільки світлі. Адже якщо сумувати їх-
ній спільний рейтинг, то дорівнюватиме 
він 4%, а поки це неконкурентне число для 
лідерських позицій. Незважаючи на циф-
ри, політики уже поділили шкуру невбито-
го ведмедя. Заявивши, що у випадку, якщо 
Олександр Вілкул стане Президентом, то ре-
комендуватиме Мураєва на місце Прем’єр-
міністра.
 Що ж у результаті принесе таке 
об’єднання кандидатів, можна буде поба-
чити лише 31 березня, коли громадяни при-
йдуть на виборчі дільниці, щоб зробити ви-
бір. Адже соціологія соціологією, а лише 
результати покажуть, хто і як уміє домовля-
тися. ■

■

Інф. «УМ»

 У мережі з’явилася при-
ватна телефонна розмо-
ва, ймовірно, між лідером 
«Батьківщини» Юлією Ти-
мошенко та олігархом Іго-
рем Коломойським. Від-
повідний запис, датований 
лютим 2019 року, опри-
люднено 7 березня на бри-
танському сервісі Liveleak, 
який називають «сайтом 
зливів».
 Судячи з аудіозапису, 
Тимошенко дзвонила, щоб 
привітати Коломойського 
з днем народження, пише 
Znaj.ua.
 «Привіт, іменинник! Ві-
таю тебе з днем народжен-
ня! Хочу подякувати в твій 

день народження за все. 
За те, що ти можеш бути 
справжнім другом і справж-
нім партнером у всіх най-
важливіших справах», — 
сказав російською голос, 
схожий на голос Юлії Ти-
мошенко.

 Вона побажала олігарху, 
щоб йому «дали спокій», а 
також щоб «усе найгірше 
залишилося позаду в ново-
му році».
 У відповідь Коломойсь-
кий підбадьорливо сказав: 
«Ми ж поки мети не досягне-

мо — ми не заспоко їмося».
 «Ні, це однозначно!» — 
схвально відповіла полі-
тик.
 «Я дуже ціную те, що 
ти робиш. Дуже», — резю-
мувала Тимошенко, висло-
вивши надію, що вони ско-
ро побачаться. 
 Після цього абонен-
ти попрощалися. «Бувай. 
Обіймаю міцно», — ска-
зала Тимошенко. Олігарх 
натомість відповів: «Ці-
лую».
 Як відомо, це не перша 
«злита» у мережу телефон-
на розмова Коломойського: 
раніше екс-главу ЦВК Ми-
хайла Охендовського запи-
сали в офісі «УКРОПу». Ві-
део зустрічі Коломойсько-
го і Тимошенко теж було 
в ЗМІ, як і фото Луценка з 
Коломойським в Амстерда-
мі. Також в інтернеті мож-
на знайти розмови олігар-
ха з депутатами Іванчуком 
із «Народного фронту» і 
Найємом із БПП. 
 Натомість Коломойсь-
кий відкидає заяви про те, 
що саме він записує свої 
розмови, а потім публікує 
їх із «виховною» метою.
 Нагадаємо, раніше у 
фільмі ВВС Зеленсько-
го та Тимошенко назвали 
кандидатами Коломойсь-
кого. ■

Інф. «УМ»

 Міністерство внутріш-
ніх справ не змогло збере-
гти політичний нейтралі-
тет на виборах і покриває 
парамілітарні структури, 
які працюють проти пев-
них кандидатів і загрожу-
ють насильством на вибо-
рах. Таку думку висловив 
керівник політико-право-
вих програм Громадсько-
го об’єднання «Українсь-
кий Центр суспільного 
розвитку» Ігор Рейтеро-
вич під час «круглого сто-
лу» «Брудні» гроші в пре-
зидентській кампанії — 
2019», який відбувся в 
прес-центрі інформагентс-
тва «Українські новини». 
 За словами політолога, 
нинішні вибори відрізня-

ються від попередніх тим, 
що правоохоронна система 
не є монолітною і залеж-
ною від влади. Ситуація в 
країні дуже поляризована, 
й окремі правоохоронні ор-
гани відверто працюють в 
інтересах опозиції. 
 «Сьогодні в ЗМІ були 
повідомлення про те, як 
до офісу однієї політичної 
сили, — яка, підкреслюю, 
не є опозиційною, — 
увірвалися представники 
організації «Національні 
дружини». Вони влашту-
вали повний безлад, па-
ралізували роботу офісу 
партії. Зокрема, йдеться 
про Черкащину. Ми чує-
мо заяви їхнього речника 
про те, що ця організація 
готова застосовувати силу, 
бити людей на виборчих 

дільницях. Вона уже за-
грожує навіть виробничим 
підприємствам, асоційова-
ним із певними політика-
ми. І поліція, яка повинна 
реагувати на такі випад-
ки, дуже часто не реагує на 
них або навіть підіграє», 
— сказав політолог. 
 Схоже, що Міністерс-
тво внутрішніх справ пок-
риває згадані парамілітар-
ні структури, які викорис-
товуються з політичною 
метою проти тих політич-
них сил, на які нинішній 
міністр внутрішніх справ 
не робить свою ставку. Та-
кож Ігор Рейтерович наго-
лосив на явищі вибіркових 
розслідувань порушень 
виборчого законодавства, 
які веде міністерство. 
 «За журналістськими 

розслідуваннями проти 
представників одних політ-
сил міністерство відкри-
ває справи, а коли йдеть-
ся про інших — ні. Ми ре-
гулярно їздимо в регіони і 
зустрічаємося з місцеви-
ми експертами. Бачимо, 
що люди і з провладних, і 
з опозиційних сил бояться 
займатися агітаційною ро-
ботою на виборах. Вони ро-
зуміють, що їхні дії право-
охоронці можуть тракту-
вати в контексті отриман-
ня «брудних» грошей чи 
організації підкупу», — 
пояснив Ігор Рейтерович.
 На «круглому столі», 
організованому ГО «Ук-
раїнський центр суспіль-
ного розвитку», були при-
сутні представники ОБСЄ. 
Учасники заходу, серед 
яких були юристи, право-
захисники, політичні ек-
сперти і громадські діячі, 
закликали міжнародних 
спостерігачів неуперед-
жено фіксувати всі пору-
шення, що відбуваються 
в контексті ви борів в Ук-
раїні. Зокрема, і факти 
зловживань правоохорон-
ців. ■

ТАКІ ПАРТНЕРИ

«Не заспокоїмося, поки 
не досягнемо мети»
У мережу «злили» 
інтимну розмову 
Тимошенко 
і Коломойського

■
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КОЛІЗІЇ

Вибіркова принциповість
Міністерство внутрішніх справ та його парамілітарні 
структури задіяні в політичних розбірках

■

Меджліс — за Порошенка 
 Меджліс кримськотатарсько-
го народу закликав на виборах 31 
березня «підтримати голосуван-
ням кандидатуру Петра Порошен-
ка для вибору Президентом України 
на новий термін». Відповідний до-
кумент оприлюднив голова Меджлі-
су Рефат Чубаров. Як наголошуєть-
ся в рішенні Меджлісу, результати 
виборів «будуть мати надзвичайно 
важливе значення для відновлення 
суверенітету і територіальної ціліс-
ності незалежної України в межах її 
міжнародно визнаних кордонів, які 
включають Крим і Севастополь». 
У документі зазначається, що чле-
ни Меджлісу «переконані в тому, 
що найбільш значущим критерієм в 
оцінці кандидатів у президенти Ук-
раїни є їх здатність мобілізувати ук-
раїнське суспільство на відсіч росій-

ській агресії і почати процес віднов-
лення суверенітету і територіальної 
цілісності України в межах її міжна-
родно визнаних кордонів, які вклю-
чають Крим і Севастополь».

Діалог церков 
 Предстоятелі Православної 
церкви України митрополит Епі-
фаній та Української греко-католи-
цької церкви верховний архієпис-
коп Святослав під час зустрічі під-
твердили «необхідність для обох 
сторін мати порозуміння і співпра-
цю, адже це слугує суспільному по-
розумінню та єдності українського 
народу». Про таку домовленість 
повідомляє прес-служба ПЦУ. «За-
вдяки зусиллям наших попередни-
ків було багато зроблено для того, 
щоб загоїти рани минулого, — вва-
жає блаженнійший Епіфаній. — По-

зиція Помісної УПЦ полягає в тому, 
що слід надалі підтримувати та роз-
вивати добрі відносини з Українсь-
кою греко-католицькою церквою та 
з Католицькою церквою в цілому, 
бажаючи співпрацювати у різних 
сферах, де це є можливим, одно-
часно дотримуючись православно-
го віровчення та у згоді з іншими 
помісними православними церква-
ми». Митрополит Епіфаній додав, 
що «ми відкриті до такого діало-
гу, бажаємо, щоби він відбувався 
конструктивно та плідно, з ураху-
ванням усіх внутрішніх та зовніш-
ніх викликів для його учасників». 

Карпатська Україна 
святкує  
 У Закарпатській області 15 бе-
резня буде вихідним днем на честь 
80-ї річниці проголошення Кар-

патської України. Відповідне роз-
порядження підписав голова обл-
держадміністрації Геннадій Мос-
каль. Згідно з документом, праце-
давцям рекомендовано перенести 
робочий день із п’ятниці, 15 берез-
ня, на суботу, 6 квітня. Пан Мос-
каль нагадує, що 15 березня 1939 
року Сойм Карпатської України 
проголосив державну незалеж-
ність краю і прийняв Конституцію, 
в якій визначив державною мо-
вою українську, державним пра-
пором — синьо-жовтий, гербом 
— зображення ведмедя з синьо-
жовтими смугами й тризубом, а 
гімном — «Ще не вмерла Украї-
на». «Це одна з найвизначніших 
дат в історії Закарпаття, тому і за-
раз цей день заслуговує на те, щоб 
бути вихідним», — пояснив голо-
ва ОДА.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Тарас КУЗЬО, 
професор кафедри політології Національного 
університету «Києво-Могилянська академія»

 Вибори, що відбудуться цього 
місяця, незвичайні, адже нині, на 
думку 72% українців, Україна пе-
ребуває у стані війни. Це означає, 
що українці обиратимуть не тіль-
ки Президента, а й — що не менш 
важливо — Головнокомандувача 
Збройних сил, якому доведеться 
очолити країну під час військової 
агресії Росії,  керувати обороною 
на сході та готуватися до можли-
вого повномасштабного російсько-
го вторгнення.
 Термін повноважень наступно-
го Президента України завершить-

ся у 2024 році — того ж року, коли 
добіжить кінця президентський 
строк Володимира Путіна. Тож 
військова, гібридна та інші форми 
агресії з боку Росії триватимуть 
іще щонайменше п’ять років. А 
насправді — ще довше, адже Путін 
буде довічним главою Росії, ліде-
ром Союзної держави з Білоруссю 
абощо. І навіть якщо його усунуть 
із посади або він помре, в Москві 
чимало інших «Путіних» і росій-
ських шовіністів, які можуть зай-
няти його місце.
 Перебіжчиця з «ДНР» Світла-
на Дрюк розповіла про плани Росії 
організувати вторгнення в Украї-
ну з використанням 100 тисяч во-
яків під виглядом «ополченців», 
яких можна привести в бойову го-
товність протягом чотирьох годин. 
Подібний напад «зелених чоловіч-
ків» на Україну навесні 2014 року 
призвів до втрати Криму й окупа-
ції Донбасу. Кандидат, якого обе-
руть Президентом України у квіт-
ні 2019 року, має бути готовим від-
бивати таку атаку.
 У нас є свідчення того, як би 
відреагувала одна кандидатка на 
пост президента, якби зіткнулася 
з таким російським вторгненням. 
28 лютого 2014 року відбулося по-
зачергове засідання Ради націо-
нальної безпеки і оборони Украї-
ни, учасники якого обговорювали, 
як Україна має реагувати на захоп-
лення Росією Криму. Петро Поро-
шенко, який тоді не мав ніякої де-
ржавної посади, не брав участі в 
цій зустрічі. Тоді справжнім пат-
ріотом і лідером продемонстрував 
себе Олександр Турчинов — однак 
сьогодні він не є кандидатом у пре-
зиденти.
  На засідання також запроси-
ли щойно звільнену з ув’язнення 
Юлію Тимошенко, яка мала вплив 
на фракцію «Батьківщини». Однак 
її  тодішні пропозиції виглядали 

такими ж комічними, як і  ниніш-
ні позиції Володимира Зеленсько-
го.
 Тимошенко не погодилася з 
пропозицією Турчинова запрова-
дити воєнний стан і виступила ка-
тегорично проти мобілізації ук-
раїнських Збройних сил, заявив-
ши: «Ніякого воєнного стану і 
активізації наших військ!». Тимо-
шенко також додала: «Жоден танк 
не повинен виїхати з казарми, жо-
ден солдат не повинен підняти 
зброю. Бо це означатиме про-
граш».
 Така капітулянтська позиція 
була нічим не кращою за поведін-
ку Віктора Януковича, який 1 бе-
резня 2014 року звернувся до Росії 

з проханням увести війська в Ук-
раїну.
 Коли Турчинов запитав: «Ви 
пропонуєте нічого не робити?», 
відповідь Тимошенко була у стилі 
хіпі 1960-х років. Вона сказала: 
«Маємо придумати якісь нестан-
дартні ходи. Наприклад, запроси-
ти лідерів європейських країн на 
якийсь мирний саміт до Києва чи 
до Криму... «Маємо стати самою 
мирною нацією на планеті, просто 
поводити себе як голуби миру».
 У 2014-му Юлія Тимошенко не 
пройшла випробування ставкою 
Головнокомандувача. Тож якщо її 
таки оберуть Президентом і Росія 
почне повномасштабну агресію 
проти України, Тимошенко вже 
показала, в який спосіб діятиме.
 По-перше, вона не впроваджу-
ватиме воєнного стану. По-дру-

ге, не оголошуватиме мобілізацію 
українських військ. По-третє, ор-
ганізує конференцію з питань 
миру й запросить туди науковців. 
По-четверте, вона звернеться до 
українців із закликом вдягти ста-
ре лахміття, аби нагадувати хіпі, 
й вітати російських загарбників, 
кладучи квіти в їхні автомати Ка-
лашникова і  «Гради».
 Такою ж капітулянтською була 
би поведінка Зеленського, якби 
його обрали Президентом і він був 

змушений реагувати на російське 
вторгнення. Брак досвіду в між-
народній політиці яскраво поміт-
ний у його передвиборчій програ-
мі, яка пропонує, щоб Україна 
приєдналася до двох безпекових 
об’єднань одночасно: «Рух Украї-
ни до НАТО та інших безпекових 
об’єднань — запорука нашої без-
пеки, в яку я вірю, та яка повин-
на отримати підтвердження через 
всеукраїнський референдум. Моє 
завдання — зробити так, щоб за-
рплата військовослужбовців була 
на рівні натовських стандартів».
 Єдиним «іншим» безпековим 
об’єднанням, окрім НАТО, є Таш-
кентський договір на чолі з Росією. 
Однак Зеленському вочевидь неві-
домо, що неможливо перебувати 
в обох організаціях одночасно. У 
цьому він нагадує Януковича, який 
у 2010 році пообіцяв українцям, 
що вони зможуть приєднатися од-
ночасно й до ЄС, і до Митного со-
юзу. І Зеленський, і Янукович на-
магалися обвести українських ви-
борів довкола пальця.
 Погляди Зеленського подібні 
до пропозицій колишніх і  ниніш-
ніх представників «Опозиційного 
блоку» Юрія Бойка, Євгенія Му-
раєва й Олександра Вілкула, які 
закликають укласти «мирну уго-
ду» з Путіним — тобто капітулю-
вати перед ним. Тим часом експерт 
Фонду «Демократичні ініціативи» 
Олексій Гарань зазначив, що лише 
16% українців готові капітулюва-
ти й погодитися на будь-які умо-
ви заради встановлення миру. Зе-

ленський ладен стати на коліна пе-
ред Путіним й озвучує такий намір 
у програмних інтерв’ю. Однак ук-
раїнці переважно не готові до цьо-
го.
 Із наївним ставленням Зеленсь-
кого до НАТО можна порівняти 
лише давнє небажання Тимошенко 
приєднуватися до цієї безпекової 
організації. Під час нещодавньо-
го інтерв’ю Зеленський зазначив: 
«У мене питання щодо НАТО. Ми 
знаємо, що таке НАТО? Введуть 

війська і  захистять нас від агре-
сора? Іди домовся (з НАТО) тихо. 
Кому потрібні твої плакати? Кому 
потрібно це в Конституції або десь 
іще закріпляти? Я не розумію, ви 
дипломати, чи х...  знає хто? Ось 
я розумію, я домовлюся з НАТО, 
якщо це можливо».
 Vox Ukraine висміяв тираду Зе-
ленського: «Незрозуміло, яким 
чином можливо «тихо» приєднати-
ся до НАТО, як пропонує Володи-
мир Зеленський. Адже для цього, 
по-перше, потрібно провести низ-
ку комплексних реформ, що пот-
ребують бюджетних ресурсів. По-
друге, до країн-кандидатів є не-
офіційна, але вагома вимога НАТО 
— підтримка населенням рішення 
про приєднання. Поширена прак-
тика — проведення загальнонаціо-
нального референдуму, що аж ніяк 
не вкладається в поняття «тихо».
 Погляди Юлії Тимошенко на 
зовнішню політику так само зби-
вають із пантелику. Вона заявляє, 
що підтримує членство України в 
ЄС і водночас найзапекліше серед 
усіх українських політиків крити-
кує МВФ. Однак США і ЄС не нада-
ють допомоги країні, яка спочат-
ку не домовилася з МВФ. Тому во-
роже ставлення до МВФ неминуче 
призводить до аналогічних пог-
лядів на ЄС; саме тому в передви-
борчій програмі Тимошенко жод-
ного разу не згадано ЄС.
 Тимошенко також уже давно 
опонує приєднанню України до 
НАТО, і  членству в цій організа-
ції так само не знайшлося місця в 
її  передвиборчій програмі. Під час 
вторгнення Росії в Грузію у 2008 
році Тимошенко відмовилася засу-
дити дії Кремля. Того ж року вона 
відмовилася сприяти отриманню 
Україною Плану дій щодо членс-
тва (ПДЧ) у НАТО під час Буха-
рестського саміту НАТО.
 Роком пізніше під час Мюн-
хенської конференції з безпеки 
Тимошенко зайняла таку саму по-
зицію, як Янукович у 2006 році, 
коли він виступив проти приєднан-
ня України до ПДЧ у НАТО. Тоді 
вона сказала на конференції: «Ук-
раїна 14 років намагається всту-
пити в НАТО, чітко заявляючи про 
свої наміри й абсолютно відкрито 
підходячи до питання співробіт-
ництва з НАТО. Проте є об’єктивні 
чинники, які за 14 років не дали 
зробити цей крок. По-перше, це 
ситуація всередині самої країни, 
де частина населення хотіла би ба-
чити Україну в НАТО, а частина 
ні. Однак є питання й вищого рів-
ня. Це стосується того, як це спри-
йме Росія і  як це відобразиться на 
взаємодії й партнерстві Європи 
та Росії,  якщо Україна й подібні 
країни рухатимуться в НАТО».
 Під час позачергового засідан-
ня РНБО в лютому 2014 року Тур-
чинов запитав присутніх: «Яка те-
оретична можливість, враховуючи 
небезпеку для країни, активних 
консультацій із НАТО щодо вступу 
хоча б асоційованим членом?» Від-
повідь Тимошенко була категорич-
ною: «Не можна говорити про тер-
мінове членство в НАТО, це викли-
че ще більшу агресію Росії».
 Капітулянтська позиція Тимо-
шенко, яка не бажає «антагонізу-
вати Росію», нагадує погляди путі-
нофілів і «реалістів» із країн Захо-
ду. Вони — як і Тимошенко — за-
кликають Україну відмовитися від 
членства в НАТО та ЄС і закріпи-
ти нейтральний статус. Інакше ка-
жучи, Тимошенко підтримує таку 
саму позицію нейтралітету (поза-
блокового статусу), як Янукович 
на виборах 2010 року та Бойко, Му-
раєв і Вілкул — на цих виборах.
 У часи війни вибір Головноко-
мандувача не менш важливий, ніж 
вибір Президента. Українцям вар-
то пам’ятати про суперечливі й ли-
цемірні погляди провідних канди-
датів у президенти й робити свій 
вибір зважено. ■

Перебіжчиця з «ДНР» Світлана Дрюк розповіла про плани 
Росії організувати вторгнення в Україну з використанням 
100 тисяч вояків під виглядом «ополченців», яких можна 
привести в бойову готовність за чотири години. Подібний напад 
«зелених чоловічків» на Україну навесні 2014 року призвів 
до втрати Криму й окупації Донбасу. Кандидат, якого оберуть 
Президентом України у квітні 2019 року, має бути готовим 
відбивати таку атаку.

Термін повноважень наступного Президента України завершиться 
у 2024 році — того ж року, коли добіжить кінця 
президентський строк Володимира Путіна. Тож військова, 
гібридна та інші форми агресії з боку Росії триватимуть іще 
щонайменше п’ять років

ДОСЬЄ «УМ»

 Тарас Кузьо — професор кафедри політо-
логії Національного університету «Києво-Мо-
гилянська академія». Протягом 2010—2016 
рр. був старшим науковим співробітником 
Хоккайдського університету в Японії та стар-
шим науковим співробітником Центру транс-
атлантичних відносин, Школи фундаменталь-
них міжнародних досліджень при Універси-
теті Джонса Гопкінса у Вашингтоні, США. Він 
також був професором в Інституті європей-
ських, російських і єврейських досліджень 
при Школі міжнародних справ ім. Елліот-
та Університету Джорджа Вашингтона і стар-
шим науковим співробітником Центру росій-
ських і східноєвропейських досліджень при 
Бірмінгемському університеті.

■

ПИЛЬНУЙ!

Обережно, 
капітулянти!
У часи війни Україна обирає Головнокомандувача. 
Ані Тимошенко, ані Зеленський не придатні 
для цієї роботи

■
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«Вірші з війни» перекладено 
кримськотатарською і 
польською
 Борис Гуменюк (позивний 
«Кармелюк») — боєць-добро-
волець (був заступником ко-
мандира батальйону ОУН), ук-
раїнський поет, прозаїк. Родом 
із Тернопільщини. Був актив-
ним учасником Євромайда-
ну. Автор проекту «Українсь-
кі книги — українським тюр-
мам», координатор проекту 
«Інша література», член На-
ціональної спілки письменни-
ків України, заступник коман-
дира добровольчого батальйо-
ну ОУН у 2014 році, а з серпня 
2015 року — голова Українсь-
кої військової організації.
 На сьогодні «Вірші з війни» 
перекладено та видано кримсь-
котатарською i польською мо-
вами, а окремі вірші збірки пе-
рекладалися англійською, ні-
мецькою та російською. Форма 
його віршів досить незвична — 
чи то верлібр, «вільний вірш», 
чи то вірш у прозі. Це вже третє 
видання збірки (доповненої ба-
гатьма новими віршами — не 
менш прямими, чесними та 
пронизливими, ніж поперед-
ні), котра пишеться вже май-
же п’ять років, і кожне нове 
стає дедалі повнішим. У пер-
ших «Віршах про війну», які 
побачили світ у «Видавництві 
Сергія Пантюка» в 2014-му, 
було лише 14 текстів. Збірка, 
написана на передовій, була 
того ж року відзначена літера-
турною премією імені Володи-
мира Свідзінського та увійшла 
до списку премії «Найкраща 
книга 22-го Форуму видавців» 
у номінації «Спеціальна від-
знака Міжнародного iнститу-
ту освіти, культури та зв’язку з 
діаспорою НУ «Львівська полі-
техніка».
 Борис Гуменюк вважає, 
що поділ на вірші та новели 
дуже умовний — «це все один 
текст». Говорить: якщо через 
рік-два-три знову буде книж-
ка, це знову будуть «Вірші з 
війни». «Поки не закінчить-
ся війна, я не бачу іншої назви 
для цієї книжки». Вважає, що 
для нього це особисте, а не лі-
тература: «Я не хочу тут збути-
ся як поет. До 2014 року поета 
Бориса Гуменюка не існувало, 
і якби не ця війна, його би ніко-
ли й не було. І я волів би, щоб 
такого поета не було, бо я волів 
би, щоб не було цієї війни. Але 
раз вона вже є, і вона вросла 
мені вже в кістки, я писатиму 
про неї. Я сакралізуватиму ук-
раїнського солдата».
 Як сказав на зібранні Бог-
дан Червак, голова Організа-
ції українських націоналістів 
і перший заступник очільника 
Держ комтелерадіо, автор писав 
цей двотомник рік, а паралель-
но ще вів дуже активне громад-
ське та політичне життя: брав 

участь у різних заходах, зустрі-
чався з людьми, допомагав за-
вантажувати машину волонте-
рам, які їдуть на війну, спере-
чався з міністрами, захищаю-
чи наших військових.
 «Ми живемо на етапі так 
званих третіх визвольних зма-
гань (перші — в часи УНР, другі 
— період Другої світової війни), 
— наголосив Богдан Червак. — 
Іде війна з Москвою, й ці новітні 
визвольні змагання повинні за-
лишити в свідомості українців 
якийсь слід. Хто його має зро-
бити? Письменники та поети! 
 І сьогодні ті, хто взяли до 
рук зброю, одночасно творять і 
духовну пам’ять про російсько-
українську війну. Один із них, 
можливо, один із найперших 
— Борис Гуменюк, завдяки 
якому ми не хвилюємося й не 
переживаємо, що ці визволь-
ні змагання десь «загублять-
ся» або ж будуть інтерпрету-
ватися не так, як треба. Жор-
стока правда війни закарбова-
на у його двотомнику. Борис 
на рівні художніх узагальнень 
показав подвиг новітніх героїв, 
зокрема, бійців із позивними 
«Хан», «Хохол», «Гестапо» і 
багатьох інших українців, які 
творять нову історію України 
та ОУН».
 У свою чергу, директор ви-
давництва «Ярославів Вал», 
письменник Михайло Слабо-
шпицький зауважив: «Я є тією 
нудною людиною, яка майже 
все читає, й дійшов висновку, 
що наша література — найкон-
сервативніше, що є в духовно-
му житті України... До того, 
як прочитав 100 віршів з вій-
ни, мені не вірилося, що може 
бути така поезія, яка не хоче 
бути поезією, а хоче бути про-
зою. Вражає страшна деталіза-
ція автора... Прекрасними вва-
жаю його «Заповіт», і ще із сім 
шедеврів цього рівня, зокрема, 
«Благословенна будь жінка» 
чи балада про хлопця, який 
тримає мобільник і намагаєть-
ся говорити...
 У нашій літературі має при-
нципово важливе значення те, 
що з’явились якісь грандіозні 
тексти, котрі дали можливість 
відчути час і нас у цьому часі, і 
те, що відбувається з нами. І Бо-
рис цілковито відповідальний 
за те, що відбувається на війні.
 Я б не розмежовував ці два 
томи, а назвав би книгою чи 
повістю про війну, бо невідо-
мо, де закінчуються вірші й де 
починається проза, й навпаки! 
Це той випадок, коли втікають 
від жанрів і прийнятих пра-
вил. Борис пише про страш-
ні і час, і людей, і війну, й сло-
ва в текстах дуже непоетичні 
— вони ніби звуглені, в агонії, 
корчаться... І, читаючи Гуме-
нюка, ловлю себе на відчутті, 
що про це можна було сказати 
тільки так і не інакше!..»

Реабілітація творчістю
 «Винуватець» зібрання 
зізнався, що першу свою кар-
тину намалював півтора року 
тому, додавши, що вірші й кар-
тини — це його специфічний 
спосіб реабілітації. «На жаль, у 
переважної кількості ветеранів 
реабілітації немає, хоча вони її 
конче потребують, — сказав 
Борис Гуменюк. — Тому дуже 
прошу всіх: коли десь бачите 
наших солдатів — виявляйте 
до них більше тепла, любові й 
уваги! Бо навіть, якщо колиш-
ній боєць з обома руками й но-
гами, то це ще не означає, що з 
ним усе гаразд... У всіх, хто во-
ював, війна залишає глибокий 
відбиток у матриці його тіла. І 
це практично не лікується, цю 
«рану» все життя треба буде 
загоювати: ветеранський син-
дром — пожиттєвий!..
 Війна — така річ, де ти 
лише познайомився з людьми, 
а за якийсь короткий час — 
втрачаєш їх... І, якщо із пора-
неними ти можеш згодом з ки-
мось із них зідзвонитися, а ко-
гось і забути, то загиблі від тебе 
нікуди не діваються, особливо, 
коли ти везеш його тіло матері 
чи дружині... У тебе вже зали-
шається певний обов’язок дба-
ти про його дітей. 
 Одним із таких загиблих 
побратимів є Василь Кіндра-
цький («Кіндрат»), із яким 
ми були знайомі півроку. Він 
став мені найближчим дру-
гом. Один із віршів присвя-
чений саме йому! Із ним я по-
знайомився наприкінці лис-
топада 2014 року, тоді він при-
їхав у наш підрозділ у Піски 
з Андрієм Юргою («Давид»). 
«Давид» був на війні лише пів-
дня й загинув... Після цього я 
усвідомив, що не має значення, 
скільки ти воював — декілька 
років чи декілька годин!».
 Пан Борис подарував у фон-
ди Музею літератури свій пер-
ший військовий однострій-ка-
муфляж, дві медалі (зокрема 
«За жертовність і любов до Ук-
раїни») і... холодну зброю цієї 
війни — саперну лопатку. До 
слова, одна із новел двотомни-
ка так і називається: «Саперна 
лопатка» і написана на доку-
ментальній основі. Як сказав 
Борис, це — найефективніша 
зброя цієї війни, без якої не-
можливо уявити ближній бій. 
 «Цю лопатку з гравіруван-
ням львівський майстер Бог-
дан подарував мені, а інші я 
відвіз у свій батальйон, — роз-
повів пан Борис. — Держак до 
неї зроблено з клена, який був 
зрізаний 100 років тому січо-
вим стрільцем (прадідом майс-
тра) i схований ним на горищі, 

аби колись онук чи правнук 
зробив iз нього скрипку... Але 
настали такі часи, так собі мір-
кує майстер, що сьогодні кра-
ще мати одну саперну лопат-
ку, ніж дві скрипки! Бо ще не 
настав час поетів, а зараз час 
воїнів — тож бойова лопатка є 
в пріоритеті... Це все описано 
в новелі, i я це оповідання вва-
жаю одним із кращих у книж-
ці «100 новел про війну».
 Є ще там одна новела: «Оп-
ришки (Гуцульський рід)», яка 
складається з декількох частин 
і базується на документальній 
основі. Там є епізод, коли в ге-
роїв оповідання поламалася ко-
робка передач у волонтерсько-
му мікроавтобусі, а у «газона» 
— задній міст. Грошей на ре-
монт не було, тож вирішили 
потрібну суму заробити, здав-
ши мідь. Із Пісок пішли ближ-
че до Донецького летовища ви-
різати з комунікацій мідні ка-
белі. І вирізали доти, поки не 
вилізли в терміналі, який уже 
був зайнятий ворогом. Напо-
ролися на сибіряків: двох зарі-
зали й стали тікати назад. Ус-
тигли поставити розтяжки, на 
одній з яких підірвалися пере-
слідувачі. І що вони з терміна-
лу винесли, так це... «посадоч-
ний талон Донецького аеропор-
ту». Ось він... Можливо, він іс-
нує в єдиному екземплярі. І я 
його теж дарую музею!»
 Наостанок воїн-поет про-
мовив, що не вірить ні в які 
переговори, а вірить лише в 
українську зброю, в українсь-
ку армію! «І ми обов’язково 
повернемо Донбас і, як писав 
колись Сергій Пантюк: «І за-
гнеться від спраги останній 
москаль в Севастополі!» Вони 
здохнуть від спраги на березі 
Чорного моря. Чи буде це бли-
жчим часом, чи в якійсь осяж-
ній перспективі, але ми муси-
мо йти у наступ і будинок за 
будинком звільняти, вибива-
ти нечисть звідти. А потім за-
сукавши рукави працювати 
з місцевим населенням: вони 
не винні, вони обивателі. Лу-
ганськ, як і Донецьк, — аб-
солютно нормальні українсь-
кі міста, в чому я ще до війни 
мав можливість пересвідчити-
ся; ми їх просто пустили на са-
моплив! Ми ж туди не їздили й 
вважали, що все буде робити-
ся само собою. Треба було там 
працювати за свідомість лю-
дей. Але рано чи пізно — ми 
все повернемо!» — емоційно 
сказав Борис Гуменюк. 
 ...Читати новели та вір-
ші Бориса Гуменюка важко 
і боляче. Утім, iз текстів ро-
зумієш, що таких людей здо-
лати неможливо. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Сакралізуватиму українського солдата»
Кіборг Борис Гуменюк iз позивним Кармелюк закликає проявляти до вояків 
більше тепла, любові й уваги

■ ПОЛІТПАРНАС

 Заповіт
 Борис ГУМЕНЮК

Сьогодні знову копаємо землю
Цю ненависну донецьку землю
Цю черству закам’янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємось у ній
Ще живі.
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо 
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б’ється її серце 
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі.
Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі.
Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від матері
Не збирайте на полі бою наші рештки
Не намагайтеся наново скласти нас докупи
І — благаємо вас — жодних хрестів
Пам’ятних знаків чи меморіальних плит.
Цього нам не треба
Адже це не для нас — для себе
Ви ставите нам величні пам’ятники.
Не треба ніде карбувати наших імен.
Просто пам’ятайте:
На цьому полі 
У цій землі
Лежать українські солдати
І — все.
Не віддавайте нас батькам
Не хочемо щоб батьки бачили нас такими
Нехай батьки запам’ятають нас малими дітьми
Неслухняними хлопчиками
З рогатками з синцями на колінах
З двійками у щоденнику
З повною пазухою яблук із сусідського саду
Нехай батьки сподіваються що ми колись повернемося
Що ми десь є.
Не віддавайте нас дружинам
Нехай кохані запам’ятають нас красенями
Такими які подобалися багатьом дівчатам
А дісталися їм.
Нехай вони запам’ятають наші гарячі губи
Наш гарячий подих
Наші палкі обійми
Нехай вони не торкаються нашого холодного чола
Наших холодних вуст.
Не віддавайте нас дітям
Нехай діти запам’ятають наші теплі очі
Наші теплі посмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються тремтячими губами
Наших холодних рук.
Ось в цих окопах
Які сьогодні для нас тимчасове житло
А завтра стануть нашими могилами
Поховайте нас.
Не потрібно прощальних промов
В тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І — йдіть.
Було б добре якби на тому місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І — небо
Багато неба –
Ви можете собі уявити який хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(У пам’ять про нас їжте хліб з поля
Де ми полягли.)
Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіткою
Щоб надвечір приходили закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки 
З малими дітьми
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас)
Але це буде завтра.
А сьогодні ми ще копаємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української літератури.
Ще живі.
08.08.2014

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Ім’я Бориса Гуменюка знайоме всім, хто цікавиться воєнною 
прозою. Але не лише прозою, а й поезією, образотворчим 
мистецтвом, бо автор має безліч талантів, якими він щедро ді-
литься з шанувальниками. Нещодавно пан Борис учергове по-
радував своїм новим доробком — двотомником «Вірші з війни» 
і «100 новел про війну», який презентував у Національному му-
зеї літератури України. У залі, де проходило зібрання, були ще 
представлені картини цього багатогранного й духовно глибоко-
го чоловіка — їх публіка мала нагоду побачити вперше.

Борис Гуменюк.❙
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«1932 і 1933 роки — це не тільки втрата мільйонів людей, а й великий депресивний 

страх, який був увігнаний дуже глибоко у пiдсвiдомiсть, у психіку. Замість людських 
почуттів суспільством оволодів Страх — тотальний, принизливий Страх. Страх бути 

собою. Розмовляти своєю мовою. Згадувати своїх мертвих. Страх бути». 

Оксана Пахльовська
професор Римського університету
 «Ла Сап’єнца»

УКРАЇНА МОЛОДА

Голодомор перетворив 
фермера-одноосібника на 
зразкового колгоспного раба
 Витоки нашої унікальності 
треба шукати в історичній пло-
щині, а саме — в такому уні-
кальному явищі у світовій іс-
торії, як Голодомор-геноцид 
українців 1933 року. Пишу ці 
рядки так упевнено і без жод-
них припущень та застережень 
тому, що маю серед своїх одно-
думців із цього приводу таких 
світочів світового інтелекту, як 
Джеймс Мейс і Френсіс Фукуя-
ма, з одного боку, та митрополит 
Андрей Шептицький і папа Пав-
ло Іван ІІ — з іншого.
 Для тих, хто й досі сумні-
вається в унікальності Голодо-
мору в світовій історії, заува-
жу, що картопляний голод в Ір-
ландії зов сім не був геноцидом, 
а голодний геноцид мешканців 
Єрусалима з боку давньоримсь-
кого війська зачепив лише де-
щицю давньо єврейського наро-
ду, як і геноцид казахів із боку 
більшовиків, на відміну від Го-
лодомору, який понівечив душі 
вагомої більшості українців.
 Геноцид 1933-го року, якщо 
коротко, змінив ментальність 
українського селянина настіль-
ки, що перетворив його з ферме-
ра-одноосібника на зразкового 
колгоспного раба. Як зазначив 
Джеймс Мейс, глибокої транс-
формації в гірший бік після Го-
лодомору зазнали ментально-
етичні засади української нації 
в цілому.
 На початку 30-х років селяни 
в УРСР становили 75% від усьо-
го населення, а сталінська індус-
тріалізація, переселивши біль-
шість тих селян у наші міста, 
зробила таким чином морально 
деформоване постгеноцидне на-
селення домінуючим і в містах 
України.
 Після Голодомору кати ук-
раїнської нації залишилися при 
владі, що змусило наших се-
лян убезпечувати себе на свій 
розсуд від повторення пекель-
них мук Голодомору в майбут-
ньому, тому що вони не знали й 
не могли знати справжніх при-
чин та цілей того більшовицько-
го геноциду. І не тільки збиран-
ням хлібних недоїдків у мішки 
на горищах...
 А для тих, хто з різних при-
чин і досі легковажить Голодо-
мором, скажу одне: ті, хто пере-
жив його та Другу світову війну, 
втративши в ній своїх батьків, 
чоловіків та братів, не замислю-
ючись, називають голод 1933-го 
року страшнішим та більш важ-
ким випробуванням у своїй долі, 
ніж та найкривавіша війна в іс-
торії людства. І це не якісь там 
припущення, а результат прямо-
го спілкування автора з людьми, 

що пережили пекло весни 1933-
го року в українському селі.
 А ще ті літні чоловіки та 
жінки розповідали про те, що 
в сусідніх російських селах не 
було Голодомору. Вони добре 
пам’ятають, як їхні батьки не-
сли в ті села вишиванки та руш-
ники, сімейне срібло та золото 
для того, щоб виміняти те ба-
гатство на буханець хліба чи 
склянку борошна. Що й каза-
ти, «братський» народ зайвий 
раз тоді довів своє істинне став-
лення до свого «молодшого бра-
та».

Національне самозречення
 Але головне було в тому, що 
наші селяни тоді добре затями-
ли на майбутнє, що на пекельні 
муки більшовики їх прирекли 
тільки тому, що вони були ук-
раїнцями. І їхня деформована 
тривалим абсолютним голодом 
свідомість змушувала їх зріка-
тися всіх своїх проявів українс-
тва і ставати якомога ближчими 
до «старших братів». Ось чому 
лише після Голодомору става-
лося до того нечуване — змішані 
сільські шлюби між українцями 
та росіянами. У наших селах пе-
рестали так масово, як до 1933 
року, вишивати сорочки та руш-
ники, а декотрі селяни навіть пе-
реробили, на всяк випадок, свої 
українські прізвища на російсь-
кий манер.
 Звісно, що в таких умовах 
про український патріотизм, а 
тим більше націоналізм, у на-
ших пост геноцидних селах від 
Збруча до Дону люди й чути не 
хотіли, і в такому ж несприйнят-
ті цих понять виховали своїх ді-
тей та внуків. Тобто, можна ска-
зати, що відбулося національ-
не самозречення постгеноцид-
них українців, які дбали понад 

усе про те, щоб новий Голодомор 
оминав їхні домівки та подвір’я, 
в яких уже не лишилося прак-
тично українського духу, якщо 
не рахувати той жалюгідний 
суржик, на якому спілкувалися 
ті новоявлені «росіяни».
 Ця трансформація українців 
у безрідних манкуртів дуже ор-
ганічно вписувалася в радянські 
часи, коли комуністичні керма-
ничі тільки раділи зі слухняно-
рабської ментальності тих пост-
геноцидних колгоспних рабів. 
Але вже в перші ж роки нашої 
незалежності ця неприродна ан-

тиукраїнська більшість відразу 
зіштовхнула Україну з європей-
ських рейок у пострадянське бо-
лото, коли замість українського 
Гавела  — патріота В’ячеслава 
Чорновола — ментально поніве-
чені Голодомором українці об-
рали спочатку Президентом на-

спіх перефарбованого комуніс-
тичного ідеолога Кравчука, а 
потім і сина постгеноцидних се-
лян, батька олігархократії, чер-
воного директора Кучму, який 
за паспортом аж до 1996 року 
був «росіянином», на превели-
ку радість своїх батьків, які пе-
режили Голодомор у чернігівсь-
кому селі Чайкине.
 І після того на всіх загаль-
ноукраїнських виборах фено-
мен українофобії українців 
сприяв швидкому скочуванню 
України до рівня африкансь-
ких держав у соціально-еко-

номічному аспекті.
 Мешканцям півдня та сходу 
нашої країни (де Голодомор був 
найжорстокішим) добре знайоме 
таке передвиборче гасло, з яким 
більшість їхніх краян обирають 
народних депутатів та президен-
тів: «Мне всё равно, какой он на-
циональности — лишь бы чело-
век был хороший». Насправді 
ж це лише прикриття з ідеоло-
гії «пролетарського інтернаціо-
налізму» тієї постгеноцидної ук-
раїнофобії нащадків людей, що 
пережили Голодомор. 
 Тобто половина виборців Ук-
раїни традиційно обирає у вла-
ду людей, повністю позбавле-
них будь-яких ознак українс-
тва — патріотизму, націоналіз-
му чи спілкування кандидатів 
українською мовою. Тож не-
важко уявити собі, що непат-
ріотичні люди, обрані таким чи-
ном, апріорі не могли дбати про 
розбудову України та добробут 
українців, у тому числі й тих 
постгеноцидних, що їх обрали.
 А оскільки такі виборці-
манкурти переважають і в ба-
гатьох виборчих округах Цен-
тральної та Північної України, 
стає зрозумілим, звідки в нас 
з’явилися президент Януко-

вич, двічі Президент Кучма та 
вже традиційна антиукраїнсь-
ка (чи-то комуністична, чи-то 
«регіональна») більшість депу-
татів у Верховній Раді, яка пе-
рестала існувати тільки після 
анексії Криму Росією та окупа-
ції нею частини Донбасу.
 Національний склад нашого 
парламенту, до речі, теж є фе-
номеном нашого постгеноцид-
ного суспільства. Бо відсутність 
будь-яких ознак українства се-
ред депутатів властива не тільки 
таким постгеноцидним манкур-
там, як їхні виборці, а й пред-
ставникам наших національ-
них меншин, оскільки в Україні 
відсутня державницька ідеоло-
гія, і тому кожна з цих меншин 
розглядає її винятково як тери-
торію власного збагачення за ра-
хунок гноблення місцевих або-
ригенів, тобто українців, багато 
з яких радо обирають до влади 
тих своїх визискувачів, бо в них 
відсутні будь-які ознаки такого 
«небезпечного» для манкуртів 
українства.
 Таких феноменів не було в 
історії світової демократії. Не 
було і не могло бути, бо ніде у 
світі, окрім України, не було 
Голодо  мору. ■

ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

Українського духу Москва не переносить
Хто отримав політичні дивіденди від Голодомору?

■

На всіх загальноукраїнських виборах феномен 
українофобії українців сприяв швидкому скочуванню 
України до рівня африканських держав у соціально-
економічному аспекті.

Пограбовані українські селяни лише за один «голодний» рік переживуть те, що матиме вплив навіть 
на їхніх онуків і правнуків.
Фото з сайта memorialholodomor.org.ua.

❙
❙
❙

Україна вижила після Голодомору, але досі так і не одужала.❙

Олександр КРАМАРЕНКО

Україна як держава — унікальна у своїх засадничих негараздах 
країна, і не тільки в Європі, а й серед держав колишнього СРСР. 
Принаймні тільки наша держава на теренах пострадянського про-
стору не досягла своїх обсягів виробництва 1991 року. Тільки в 
нас кожні президентські та парламентські вибори ставлять нашу 
державність перед гамлетівською дилемою: бути їй чи не бути? 
І якщо не знати справжніх причин цієї нашої сумної унікальності, 
то в умовах зовнішньої агресії та дилема може дати й негативну 
відповідь.
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Зростає експорт, уповільнюється імпорт, 
час платити податки...
 Тенденція, втім, не нова: більшу час-
тину минулого року гривня повільно ук-
ріплювалася, — навіть, як здавалося, на-
перекір усім економічним тенденціям. 
А від початку року офіційний курс грив-
ні зміцнився на 4,4% до 26,48 грн. за до-
лар США, лише з початку березня — 
на 1,4%.
 Проте існували і послаблення курсу: 
скажімо, незначне здешевлення на почат-
ку 2019 року. Чи, скажімо, ситуативне 
підвищення курсу долара на тлі запровад-
ження воєнного стану наприкінці минуло-
го року. Зараз же ситуація на валютному 
ринку змінилася на протилежну. Як вва-
жають у Національному банку, сталося це 
під впливом цілої низки важливих чинни-
ків.
 З одного боку, сьогодні склалася спри-
ятлива зовнішня цінова кон’юнктура для 
товарів українського експорту, зокрема 
аграрної і металургійної продукції. Та-
ким чином, наша країна отримала ста-
більні надходження експортної виручки.
 З іншого боку, саме зараза наближа-
ються строки сплати річних податків до 
державного бюджету. Цей фактор сти-
мулює бізнес активніше продавати іно-
земну валюту, а отже, збільшувати обся-
ги продажу валюти на міжбанківському 
ринку,підживлюючи попит на гривню. 
Що в підсумку сприяє її здорожчанню.
 Також зараз доволі слабко зростає ім-
порт товарів до України і зафіксовано 
низькі обсяги репатріації дивідендів в ін-
валюті за кордон. Зрештою, зріс чистий 
продаж валюти населенням. 
 Як пояснили в НБУ, всі ці фактори у 
своїй сукупності забезпечують переважан-
ня пропозиції валюти над попитом на між-
банківському валютному ринку. А подіб-
на ситуація дозволяє Національному бан-
ку поповнювати міжнародні резерви без 
впливу на напрямок руху курсу гривні.
 Іншими словами, Нацбанк виходить 
на міжбанк і активно купує гривню. Яка 
потрібна регулятору для сплати наших 
зовнішніх зобов’язань. Таким чином Нац-
банк фактично грає проти гривні на боці 
долара. Але стабільність перелічених 
вище факторів повністю убезпечує грив-
ню від ризиків падіння. Так, за даними ре-
гулятора, від початку року чистий обсяг 
купівлі валюти Національним банком ста-
новить близько 700 млн. доларів. Із них 
понад 200 млн. доларів були куплені за 
перший тиждень березня.

Влада не наказувала тримати 
за будь-яку ціну
 Іншими словами, жодних інших 
впливів, окрім суто економічних, укріп-
лення курсу гривні, на думку Національ-
ного банку України, не має. Регулятор, за 
словами його офіційних осіб, проводить 
політику плаваючого обмінного курсу, і 
ніхто спеціально не утримує гривню. «На-
передодні виборів я чую багато думок різ-
них експертів, що курс спеціально утри-
мують до виборів ... Хотів би відповідально 
заявити, що ніхто українську гривню спе-
ціально не утримує. Національний банк 
проводить політику плаваючого обмінно-
го курсу. Відповідно до цієї політики, курс 
гривні визначається ринком», — заявив 
член ради регулятора Василь Фурман. За-
значивши при цьому, що в окремі періо-
ди НБУ може або продавати долар для під-
тримки гривні, — щоби не було значних 
коливань, або викуповувати його для по-
повнення золотовалютних резервів.
 «Куплені минулого місяця 700 млн. до-
ларів з ринку для поповнення золотовалют-
них резервів, — запорука того, що жодних 
гривнепадів найближчим часом не буде», 
— констатував він.
 Дещо скептичніше ситуацію оцінює 
економічний експерт Андрій Новак. Ва-
лютні коливання, які сьогодні відбувають-
ся на міжбанківському валютному ринку, 
на його думку, триватимуть до завершення 
президентських виборів. За його словами, 
в Україні щоденні коливання на валютно-
му ринку відбуваються насамперед через 
політичні чинники.
 «Ми стоїмо на порозі президентських 
виборів, тому, з одного боку, влада нама-
гається демонструвати так звану стабіль-
ність, у тому числі й курсу гривні, а опози-
ційні сили, навпаки, намагаються підірва-
ти довіру до влади, відповідно до фінансо-
вої ситуації в країні і курсу національної 
валюти», — заявив Новак, зазначивши, 
що стверджувати про існування стійкої 
тенденції до зміцнення або девальвації 
гривні не можна, оскільки коливання ста-
ном на сьогоднішній день є різнобічними.
 «А тому, поки не закінчиться цей полі-
тичний цикл, ми будемо спостерігати різ-
нобічні коливання валютного курсу. В 
якийсь день побачимо збільшення курсу 
на 10-30 копійок, в інший день, навпаки, 
зменшення», — сказав він. 

Серед загроз для гривні — 
економіка Євросоюзу
 Таким чином, різкого падіння курсу 

гривні, який нам іще торік пророкували 
на кінець зими 2019 року, фінансові екс-
перти на бачать. Як зазначили аналітики 
«Форекс Клубу в Україні», за підсумка-
ми лютого нинішнього року безготівковий 
курс долара в Україні знизився в продажу 
на 2,7%, до 26,93 грн., а готівкового — на 
2,7%, до 27,04 грн. При цьому в березні до-
лар залишиться приблизно в тому ж ціно-
вому діапазоні. Отже, за їхніми прогноза-
ми, курс гривні до долара в березні коли-
ватиметься в діапазоні 26,75-27,75 грн. за 
долар. Курс продажу євро/гривня станови-
тиме 30,5-32 грн. за євро. 
 Свою точку зору аналітики «Форек-
са» обґрунтовують тим фактом, що з 
початку 2019 року на українському фі-
нансовому ринку сформувалися спри-
ятливі умови для гривні. Причиною 
стала монетарна політика НБУ та висо-
ка прибутковість облігацій внутрішньої 
держпозики (ОВДП), які приваблюють 
іноземних інвесторів. Так, за січень-
лютий нерезиденти наростили порт-
фель гривневих ОВДП на понад 10%, 
— до 12,9 млрд. грн.
 На думку аналітиків, інвестори в бе-
резні займатимуть вичікувальну пози-
цію перед президентськими виборами. 
А ось зміна політичної кон’юнктури в 
країні може привести до переміщен-
ня капіталу, що відіб’ється на гривні. 
Зовнішньо економічні ризики також мо-
жуть завдати клопотів нашій національ-
ній валюті. 
 Наприклад, попри те, що Сполучені 
Штати Америки відклали підвищення 

мит для експорту з Китаю, існують по-
боювання, що врегулювання торговель-
них балансів торкнеться Європи, еконо-
мічне зростання якої гальмується через 
спад машинобудування і боргових ризи-
ків периферійних країн, а також невре-
гульованого виходу Великобританії з Єв-
росоюзу. Оскільки Європа залишається 
головним торговельним партнером для 
України, уповільнення її економіки поз-
начиться на економіці і торговельній  ак-
тивності України.
 Цифри ж, які дозволяють ставити під 
сумнів економічні перспективи «бабусі 
Європи», — цілком осяжні. Наприклад, 
промислове виробництво у країнах Єв-
розони скоротилося на 3,3% у січні 2019 
року щодо аналогічного періоду минуло-
го року. Такий показник, на думку екс-
пертів, безумовно є ознакою економічно-
го гальмування.
 Вплив на курс гривні також мати-
муть зниження бюджетних надход-
жень від зовнішньоекономічної діяль-
ності і високі виплати за зовнішнім бор-
гом. На думку експертів, сезонні факто-
ри, які «підтягували» курс у попередні 
роки, втрачають свій вплив. Традицій-
но березень був переломним періодом 
для гривні, яка після сезонної закупів-
лі енергоресурсів і стриманого пропози-
ції іноземної валюти відновлювалася. У 
цьому ж році на світових ринках скла-
дається негативна динаміка цін на пше-
ницю і кукурудзу, але вплив на гривню 
було компенсовано високими цінами на 
руду і метали. ■

Гривня міцнішає завдяки експортерам, а не керівництву НБУ.
Фото з сайта smm.ollcdn.net.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

Міражі криптовалют
 Скандалом завершилася епопея з надання фінансових прав на криптовалюту клієнтам канадської 
криптобіржі Quadriga. Консалтингова компанія «Ернст енд Янг» через кілька місяців після смерті за-
сновника біржі Джеральда Коттена нарешті змогла отримати доступ до заблокованих гаманців клієн-
тів. Але... грошей у них не виявила.
 «Ернст енд Янг», як відомо, займалася фінансовим розслідуванням за дорученням суду: у гаман-
цях, які вони зрештою відкрили, мали зберігатися 137 млн. доларів понад 100 тисяч клієнтів. Доступ 
до цих коштів після грудня 2018 року, коли помер Коттен, виявився заблокованим, а паролі були тіль-
ки у померлого. Втім клієнти криптобіржі Quadriga рано тішилися успіхам «Ернст енд Янг»: виявило-
ся, що всі гроші з гаманців були виведені протягом 2018 року.
 Повідомляється, що консалтингова компанія виявила шість «холодних» гаманців, тобто, відключе-
них від інтернету для додаткового захисту від крадіжки: п’ять із них спорожніли ще у квітні минулого року, 
ще один використовувався як проміжний для переказу грошей з одного рахунку на інший, на ньому гро-
ші зберігалися до грудня 2018 року. Також були виявлені 14 облікових записів, створені поза стандартною 
процедурою реєстрації, які використовувалися для торгівлі на біржах... Наразі суд дав криптобіржі ще 45 
днів на пошук зниклих активів.

■

Інф. «УМ»

 Нарощування обсягів видобут-
ку природного газу з вітчизняних 
родовищ, як відомо, впираєть-
ся у розробку нових перспектив-
них родовищ та надання прав на 
них. Днями було проведено елек-

тронний аукціон, на якому «з мо-
лотка» пішли три нафтогазові ді-
лянки. Загальна сума лотів — 141 
млн. гривень, що втричі вище за 
початкову загальну вартість діля-
нок: 45 млн. гривень.
 «Сукупно зростання вартості 
лотів становило близько 96 млн. 

грн. від оголошеної вартості. За 
один із лотів велася особливо 
серйозна боротьба: переможець 
з-поміж 4 учасників аукціону за-
платив ціну, на 479% більшу від 
оголошеної вартості», — повідо-
мили у Державній службі геології 
та надр, наголосивши, що торги 

відбулися у новому для українсь-
кої системи надрокористування 
форматі: на аукціоні з продажу 
надр в онлайн-режимі.
 Продали ділянки площею 630 
кв. км, з ресурсною базою понад 
2 млн. тонн нафти, понад 2 млрд. 
кубометрів газу та 50 тис. т/кв. 
км умовних одиниць вуглеводнів. 
Онлайн-торги, на думку відомс-
тва, довели свою ефективність та 
ще раз переконали нас, що є най-
прозорішим способом розпоряд-
жання надрами. «Сподіваюся, що 
експериментальний проект в Ук-
раїні остаточно доведе свою ефек-
тивність у подальших аукціонах 
та працюватиме на постійній ос-
нові», — прокоментував тимчасо-
во виконуючий обов’язки голови 
Держгеонадр Олег Кирилюк.

 За перший лот — Дубрівсь-
ко-Радченківську площу у Пол-
тавській області — було сплаче-
но 25,1 млн. гривень. Ціна зрос-
ла на 43% у порівнянні зі старто-
вою. Перемогу здобула Burisma 
Group екс-міністра екології уря-
ду Азарова Миколи Злочевсько-
го.
 85 млн. гривень було сплачено 
за Світанково-Логівську площу у 
Харківській області. Ціна зросла 
на 380% порівняно зі стартовою. 
Перемогу здобув ДТЕК «Нафто-
газ» олігарха Ріната Ахметова.
 За Південно-Кобзівську пло-
щу бюджет отримає 30,9 млн. 
гривень. Ціна зросла на 222% 
від початкової. Перемогу здо-
була державна компанія 
«Укргазвидобування». ■

НАШІ ГРОШІ

Весна, гривня розквітає...
НБУ пояснює зміцнення нашої нацвалюти сприятливою 
економічною кон’юнктурою, а не виборами. Втім ризики 
для гривні — і економічні, і політичні — залишаються

■

СЕКТОР ГАЗУ

Злочевський, Ахметов, держава
Переможцями першого онлайн-аукціону нафтогазових 
ділянок стали два одіозні олігархи та державне підприємство 
«Укргазвидобування»

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

В Україні вчергове дорожчає гривня: після незначного падіння курсу наша національ-
на валюта знову відновила свої позиції і навіть встановлює свої рекорди. Скажімо, 
напередодні минулих вихідних котирування гривні до долара на закритті міжбанку 
встановилися на рівні 26,36 — 26,38 гривні за «бакс». Отже, це найвищий курс за 
останні сім місяців. Щодо євро наша валюта встановила піврічний рекорд.
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Два з шести — в опалi
 А якщо конкретніше, законфлікту-
вали через те, що два фермерські госпо-
дарства із шести (які орендують кому-
нальну землю на території Ялосовець-
кої сільської ради, що в Хорольському 
районі) вирішили її позбавити. Одне з 
них — фермерське господарство «Кор-
нієнко», засноване ще 2001 року. Його 
очільник Віталій Корнієнко починав, 
взявши в оренду земельну ділянку пло-
щею 21,5 гектара, що перебуває в ко-
мунальній власності сільради. На той 
час, за словами Віталія Івановича, зем-
ля була занедбана, забур’янена, прак-
тично здичавіла, місцеві жителі випа-
сали тут худобу. Тож цілих три роки чо-
ловіку знадобилося, щоб її окультурити. 
Згодом у селі Кривці, де була розпайова-
на земля колективної власності, частина 
селян віддали йому в користування свої 
паї, і ще було виділено землю для веден-
ня фермерського господарства «Корнієн-
ко». Таким чином, загалом господарю-
вав на площі 115 гектарів. Нині ж три-
ває суперечка через оті 21,5 гектара. 
 «Договір оренди землі підписаний 
1 листопада 2007 року, а його держав-
на реєстрація відбулася 13 лютого 2008 
року. Термін дії угоди — 10 років. Тоб-
то спірний договір, згідно з чинним на 
той час законодавством, діяв до 13 люто-
го 2018 року, — вважає Віталій Корнієн-
ко. — На останніх місцевих виборах кріс-
ло сільського голови зайняв Сергій Тур-
чанінов, котрий безпідставно відмовив-
ся продовжувати цей договір. Відкритим 
текстом мені було сказано: ти вже, мо-
вляв, розбагатів, тож ми вирішили зем-
лю в тебе забрати, а депутати проголосу-
ють. Це одноосібне рішення сільського 
голови, бо більшість депутатів «утрима-
лася» під час голосування. А тому рішен-
ня не було прийняте. Відповідно, згада-
не питання зависло в повітрі. Таким чи-
ном, сільський голова змусив нас зверну-
тися до суду. Уже цілий рік триває судова 
тяганина. Які аргументи висуває Сергій 
Турчанінов? Фермерське господарство 
«Корнієнко», мовляв, втратило переваж-
не право на оренду цієї ділянки землі, пе-
редбачене законодавством, бо спірний до-
говір припинив дію на дату його підпи-
сання. Ми ж доводимо, що кінцевий тер-
мін дії договору — дата його державної 
реєстрації». 
 Отже, формальна причина відмови — 
невчасно подані документи щодо продов-
ження договору. Хоч Віталій Корнієнко 
пояснює, що він заздалегідь, а саме 31 
серпня 2017 року, звернувся до сесії де-
путатів Ялосовецької сільської ради із 
заявою про намір скористатися пере-
важним правом на укладення договору 
оренди земельної ділянки на новий тер-
мін і готовність вести перемовини щодо 
істотних змін умов договору. Та мину-
ло два місяці, за цей час збиралися дві 
сесії, проте заяву фермера не виносили 
на розгляд депутатів (схоже, за словами 
Віталія Івановича, комусь дуже потріб-
но було затягнути строки).
  «І письмової відповіді на мою заяву 
в місячний термін, як це передбачено за-
конодавством, я не отримав. Тоді поці-
кавився в сільського голови, чому від-
бувається зволікання, на що відповідь 
була такою: «Ми підготуємо додаткову 
угоду, а тоді вас запросимо й усе вирі-
шимо». Урешті-решт питання винесли 
на розгляд сесії саме тоді, коли я пере-
бував на санаторно-курортному лікуван-
ні. Сільський голова мотивував неба-
жання продовжити договір оренди зем-
лі зі мною тим, що, мовляв, плачу низь-
ку орендну плату. На що деякі депутати 
зауважили: це питання, мовляв, не вар-
то вирішувати за відсутності заявника, 
оскільки він погоджується на підвищен-
ня орендної плати.

 На тій сесії, що відбулася 14 листопа-
да 2017 року, і слова не було мовлено про 
те, що заяви на виділення землі написа-
ли працівники соціальної сфери. Водно-
час на ній була присутня наближена до 
сільського голови особа з Хорола — по-
тенційний орендар, який подав заяву 
щодо оренди землі, — так відтворює хро-
нологію подій, які передували конфлік-
ту, Віталій Корнієнко. — Тоді я вдруге 
подав заяву-повідомлення, де пропону-
вав продовжити договір оренди земель-
ної ділянки з орендною платою в розмірі 
10 відсотків. Цього ж дня сільський го-
лова зібрав земельну комісію, куди за-
просили й мене. Я підтвердив свій намір 
платити орендну плату в розмірі 10 відсо-
тків. Проте Сергій Турчанінов зазначив: 
навіть за таких умов договору оренди зе-
мельної ділянки, мовляв, зі мною не про-
довжать, і щоб я більше не ходив до сіль-
ради, а відповідь одержу в письмовому 
вигляді. В одержаному того ж дня листі 
повідомлялося, що в задоволенні моєї 
заяви сільський голова (а не сесія депу-
татів!) змушений мені відмовити, оскіль-
ки я не додав до неї проекту додаткової 
угоди. Оце така «головомийка».

У пошуках справедливостi
 Ялосовецький сільський голова Сер-
гій Турчанінов конфліктну ситуацію ко-
ментує так: «Коли мене обрали на цю по-
саду, я зіткнувся з такою проблемою, як 
виділення землі АТОвцям, учителям, 
медикам тощо. У нас жодна людина з со-
ціальної сфери не має земельного паю. 
Натомість фермери ту землю, яка нада-
валася для ведення фермерського госпо-
дарства, примудрилися розпаювати. На-
приклад, у сім’ї Корнієнків і її глава, і 
його дружина, і син, і донька — усі з па-
ями. То справедливо це чи ні? А погоди-
лися б виділити землю людям — зараз не 
мали б ніякого клопоту».
 Отож, за словами Сергія Савовича, 
він відстоює не власні інтереси, а інте-
реси людей. Тут потрібно пояснити, що 
в селах Ялосовецьке, Бригадирівка, Но-
воіванівка, Орликівщина, Лагодівка 
земля не розпайована, бо вона належить 
чинному державному підприємству «До-
слідне господарство імені 9 Січня» Інс-
титуту свинарства і агропромислового 
виробництва Національної академії аг-
рарних наук України. Натомість жи-
телі села Кривці, що розташоване на те-
риторії Ялосовецької сільської ради, де 
свого часу була колективна форма госпо-
дарювання, мають земельні паї. І члени 

ФГ «Корнієнко», господарюючи там на 
землі, згідно з їхнім поясненням, у за-
конний спосіб отримали у власність чо-
тири паї для ведення фермерського гос-
подарства.
 «Фермерам і було запропоновано 
виділити, скажімо, тим же вчителям по 
гектару землі, а після цього хай би ко-
ристувалися нею і, як усі, платили лю-
дям за оренду земельного паю, — продов-
жує сільський голова. — Та вони відмо-
вилися, заявивши: земля, мовляв, наша. 
При тому, що земля — комунальна влас-
ність Ялосовецької сільської ради. Так, 
у фермерів було першочергове право на 
оренду, але ж вони його втратили, бо не-
своєчасно подали документи (заява без 
проекту додаткової угоди є недійсною). 
А тоді пішли на принцип». 
 Віталія Корнієнка такі слова дуже 
здивували. Фермер говорить, що якби 
йому запропонували такий варіант, він, 
не сумніваючись, погодився б. Адже йому 
все одно, кому платити орендну плату: 
конкретній людині чи сільській раді.

Не здоровий глузд, а амбiцiї
 На моє прохання свою думку ви-
словив і голова Асоціації фермерів Хо-
рольського району «Відродження Пол-
тавщини» Микола Москалець: «На мій 
погляд, у цій ситуації переважили не 
здоровий глузд, а амбіції голови Ялосо-
вецької сільської ради. Бо фермер подав 
заяву із проханням продовжити договір 
оренди земельної ділянки вчасно, і якщо 
він не додав проекту додаткової угоди, 
потрібно було йому вказати на це. Але 
очевидним є факт, що сільський голова 
мав на меті не вирішити це питання, а 
позбавити фермера землі. Тепер Сергій 
Турчанінов пояснює це благими наміра-
ми: мовляв, він хоче надати землю пра-
цівникам соціальної сфери. Та, згідно з 
постановою Кабміну, на приватизацію 
можна відвести не більше 25 відсотків 
земель запасу сільської ради. Тож чи 
справедливо, що сільський голова хоче 
розв’язати цю проблему лише за раху-
нок двох фермерів?»
 Віталій Корнієнко зазначає: він не 
проти того, щоб односельці отримали 
земельні паї. Водночас пропонує взяти 
на приватизацію певну частину землі в 
усіх господарюючих суб’єктів, які орен-
дують землі комунальної власності Яло-
совецької сільської ради. 
 «Було б логічно взяти, скажімо, чет-
верту частину з 21,5 гектара землі, яку 
орендувало наше господарство, із 45 гек-

тарів, які були в оренді в іншого фермера 
— Олександра Крата, а також зі 144 гек-
тарів, відданих в оренду ДП «Дослідне 
господарство імені 9 Січня» (при тому, 
що згадане підприємство має 7 тисяч 
гектарів державної землі) — і проблему 
було б розв’язано, — переконує мене Ві-
талій Іванович. — Очевидно, оті 144 гек-
тари землі комунальної власності Ялосо-
вецької сільської ради якраз і передба-
чені для задоволення потреб у земельних 
наділах працівників соціальної сфери. 
Проте на цю землю 10 серпня 2017 року 
продовжено договір оренди на сім років 
під мінімальні три відсотки орендної 
плати.
 «Так, ДП «Дослідне господарство 
імені 9 Січня» орендує 144 гектари ко-
мунальної землі, — підтверджує сільсь-
кий голова. — Але ж підприємство під-
тримує інфраструктуру в селі, розчищає 
від снігу дороги й навіть допомагає ор-
ганізовувати похорони. А фермери не 
надають нам ніякої допомоги».
 Водночас Віталій Корнієнко наго-
лошує: справно сплачуючи до місцево-
го бюджету обов’язкову орендну плату, 
він ніколи не відмовляв і в допомозі за-
кладам соціальної сфери. Зокрема, яло-
совецькому Будинку культури виділив 5 
тисяч гривень на встановлення опален-
ня, 4 тисячі — на придбання музичної 
апаратури, придбав форму та м’ячі для 
футбольної команди «Еліта» на суму 14 
тисяч гривень, до Дня святого Миколая 
закупив подарунки для дітей Бригади-
рівського дитсадка та Ялосовецької за-
гальноосвітньої школи — і це далеко не 
всі його добрі справи. От тільки їх, схо-
же, вперто не хочуть помічати.
 Іще одна колізія: Господарський суд 
Полтавської області, до якого звернули-
ся і Олександр Крат, і Віталій Корнієн-
ко, котрі опинилися в однаковому стано-
вищі, щодо першого позивача ухвалив 
рішення про те, що договір оренди зем-
лі припиняє дію на дату його державної 
реєстрації (до того ж правомірність цьо-
го рішення підтвердила апеляційна інс-
танція). Натомість щодо другого позива-
ча виніс протилежний вердикт, а саме: 
договір дійсний лише до дати його під-
писання. Тож тепер Віталій Корнієнко 
добивається справедливості в апеляцій-
ному суді.
 «Якщо все так пішло, оті 21,5 гекта-
ра орендованої землі вже не приносять 
задоволення, — зізнається фермер. — 
Але дуже хочеться, щоб справедливість 
восторжествувала». ■

СПІРНІ ГЕКТАРИ

Забрати в одних, щоб віддати іншим?
На території сільської ради розгорівся конфлікт через землю

■

Чия земля — того і хліб.
Фото з сайта agroexpert.md.

❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область
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Україна є 12-м найбільшим 
експортером зброї у світі 
 Обсяги торгівлі зброєю у світі зрос-
ли у період 2014—2018 років порівняно 
з 2009—2013 роками на 7,8 відсотка. Про 
це 11 березня повідомив Стокгольмський 
інститут проблем миру SIPRI. При цьому 
найбільшими експортерами зброї були 
США, Росія, Франція, Німеччина та Ки-
тай. За підсумками останніх п’яти років ці 
країни контролювали 75 відсотків світово-
го ринку зброї. На першому місці — США 
з 36 відсотками світового ринку, на дру-
гому — Росія (21 відсоток). Утім експорт 
російської зброї у 2014—2018 роках ско-
ротився на 17 відсотків порівняно з попе-
реднім п’ятирічним періодом. Експерти по-
яснили це скороченням поставок озброєнь 
iз РФ до Індії та Венесуели. На третьому 
місці — Франція (6,8 відсотка світового 
ринку), на четвертому — Німеччина (6,4 
відсотка). Україна посідає 12-те місце у 
списку 25 найбільших експортерів зброї у 
світі. Згідно зі звітом, порівняно з 2009—
2013 роками Україна зменшила експорт 
на 47%. Імпорт зброї протягом 2014—
2018 років, попри воєнний конфлікт, за-
лишався на досить низькому рівні, йдеть-
ся в аналізі. Загалом же серед імпортерів 
зброї у світі переважають близькосхідні 
країни, які в 2014—2018 роках збільши-
ли закупівлі на 84 відсотки порівняно з по-
переднім аналогічним періодом. Зокрема, 
імпорт світового лідера із закупівлі зброї 
— Саудівської Аравії — зріс на 192 від-
сотки. Єгипет закупив зброї на 206 відсо-
тків більше, Ізраїль — на 354 відсотки, а 
Катар — на 225 відсотків.

Італія штрафуватиме за 
відсутність щеплень
 Невакциновані діти в Італії з 11 берез-
ня не мають права ходити в дитячі ясла та 
садки. А щеплення є обов’язковими для 
всіх малюків. А от батьків учнів початкової 
школи за відсутність щеплень каратимуть 
фінансово: штраф для батьків та опікунів 
за порушення вакцинації дитини станови-
тиме до 500 євро. Закон про обов’язкове 
щеплення викликав численні протести де-
далі активніших рухів проти вакцинації.

■

Ігор ВІТОВИЧ

Минулої неділі в Північній Кореї відбулися 
другі після приходу до влади Кім Чен Ина 
вибори членів Верховної Народної Ради. 
Голосування на виборах до парламенту є 
обов’язковим і виборці не мають можливості 
вибору кандидатів. Будь-які альтернатив-
ні погляди є чимось абсолютно нечуваним, 
повідомляє в своєму матеріалі Бі-Бі-Сі. Явка 
завжди є близькою до 100%, а підтримка 
курсу влади — одноголосною. Справжня 
влада в комуністичній країні належить ліде-
рам із династії Кім. 

Вибори = перепис населення 
 У день виборів усі громадяни старші 17 
років мають вийти і проголосувати. «Те, що 
ви прийдете рано, є ознакою відданості, тож 
на дільницях зазвичай утворюються довгі 
черги», — розповідає експерт iз питань Пів-
нічної Кореї Федір Тертицький, який мешкає 
у столиці Південної Кореї Сеулі. На дільниці 
громадяни отримують бюлетень із лише од-
ним ім’ям у ньому. У бюлетені нема чого поз-
начати, тож виборці просто беруть папірець і 
кладуть його у виборчу скриньку. На вибор-
чих дільницях є й кабінки для «приватного» 
голосування, але користування ними одразу 
ж викликає підозру, пояснює експерт.
 Теоретично у виборця є ще можливість 
викреслити єдиного кандидата у бюлетені. 
Але це, каже Федір Тертицький, практич-
но автоматично означатиме, що тобою за-
цікавляться відповідні служби і, можливо, 

оголосять божевільним. Приблизно таке ми 
пам’ятаємо з радянських часів. Але в СРСР 
до особи, яка проігнорувала явку на вибо-
ри, увечері приходили члени виборчої ко-
місії зі скринькою. У КНДР приходять пред-
ставники спецслужб, щоб відправити «від-
мовника» на перевиховання до... трудового 
(конц)табору.
 Оскільки голосування є обов’язковим, 
вибори також є інструментом, за допомо-
гою якого влада контролює чисельність ви-
борців у кожному окрузі (автоматичний пе-
репис населення) і кількість зрадників, які 
могли втекти до Китаю.

Тримайте «інтригу»
 Верховна Народна Рада, яка нараховує 
687 депутатів, не має фактичної влади і при-
значена лише для того, аби затверджувати 
рішення лідера Північної Кореї. Парламент 
обирають на п’ять років. Закони пише пар-
тійний апарат, а схвалення їх Верховною 
Народною Радою є лише формальністю. 
 Проте в теорії у Верховної Народної Ради 
таки є влада. Дві третини голосів депутатів 
теоретично можуть змінити Конституцію 
країни, а простої більшості достатньо для 
того, аби усунути Кім Чен Ина від влади. Де-
факто ВНР навіть не збирається регулярно. 
На першому засіданні депутати обирають 
керівні органи парламенту, які працюють 

від імені решти депутатів, а загальні збори 
парламентаріїв відбуваються лише зрідка, 
десь двічі на рік. 
 Можна припустити, що в Північній Ко-
реї існує лише одна партія. Але, на диво, у 
парламенті представлені цілих три фрак-
ції. Робоча партія, головою якої є Кім Чен 
Ин, звісно, представлена найбільшою фрак-
цією у парламенті. Але певна кількість ман-
датів зберігається за Соціал-демократичною 
партією та партією Чхундоге-Чхонудан. На 
практиці між трьома партіями немає різни-
ці, і всі вони представлені у Демократично-
му фронті за відновлення єдності Кореї. 
 Як результат, передбачити результат ви-
борів досить нескладно, але інколи прохо-
дить кілька днів, перш ніж оголошують кін-
цеві результати — бережуть «інтригу». Спо-
чатку зазвичай ідуть повідомлення про висо-
ку явку. На виборах у 2014-му вона становила 
99,97%. Зовсім небагато людей можуть не 
проголосувати через хворобу, але, як ідеть-
ся в популярному жарті, у день виборів ніхто 
не помирає і всі здорові. Далі з’являються ре-
зультати виборів в окрузі Кім Чен Ина, — як 
явка, так і підтримка кандидатів. Зазвичай, 
обидва показники становлять 100%. Наре-
шті, оголошують результати виборів у решті 
округів. Тоді як явка може дещо відхиляти-
ся від 100%, підтримка кандидатів зазвичай 
є повністю одноголосною. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Вранці в неділю, 10 березня, 
пасажирський літак «Боїнг 737 
MAX 8», який здійснював рейс 
зi столиці Ефіопії Аддіс-Абеби до 
столиці Кенії Найробі, впав че-
рез кілька хвилин після злету. 
За повідомленням авіакомпанії 
«Ефіопіан Ейрлайнз», якій нале-
жало судно, на борту літака пере-
бували 149 пасажирів та восьмеро 
членів екіпажу. Всі вони загину-
ли. Літак вилетів з Аддіс-Абеби о 
8.38, а через шість хвилин пілот 
запросив дозвіл на повернення до 
аеропорту через несправність, піс-
ля цього зв’язок з ним був втраче-
ний. «Боїнг 737» розбився за 50 
кілометрів на південь від столи-
ці Ефіопії. Прем’єр-міністр цієї 
країни «від імені уряду і народу» 
висловив «найглибші співчуття» 
родинам загиблих. 
 Пізніше в неділю директор 
компанії «Ефіопіан Ейрлайнз» 
Тевольд Гебре Маріам повідо-
мив на прес-конференції в Аддіс-
Абебі, що жертвами катастрофи 
стали громадяни 35 країн. Серед 
них 32 кенійців, 18 канадців, 9 
громадян Ефіопії, по вісім гро-
мадян США, Італії та Китаю, по 
семеро французів і британців, по 

п’ятеро німців і нідерландців, по 
троє австрійців, росіян, швейцар-
ців і словаків, по двоє поляків та 
марокканців, а також громадяни 
Норвегії, Бельгії, Сербії, Іспанії, 
Ізраїлю, Уганди, Ємену, Того, 
Мозамбіку й інших країн світу. 
Громадян України серед пасажи-
рів не було, повідомив Департа-
мент консульської служби МЗС 
України у «Твіттері» з посилан-
ням на попередні дані «Ефіопіан 
Ейрлайнз».
 В аварії загинули близь-
ко 20 співробітників струк-
тур, які пов’язані з Організа-
цією Об’єднаних Націй, повідо-
мив Генеральний секретар ООН 
Антоніу Гутерріш, не вказавши 
точну кількість жертв. Згодом в 
організації повідомили, що в ка-
тастрофі могли загинути 19 спів-
робітників структур, пов’язаних 
з ООН. У Найробі 11 березня роз-
почалася щорічна конферен-
ція Програми ООН з довкілля.
 Серед загиблих також архео-
лог світової слави з Сицилії Себас-
тьяно Туза. Він здійснив значні 
археологічні відкриття в Пакис-
тані, Ірані, Іраку та в себе на бать-
ківщині. 66-річний Туза з мину-
лого року очолював відділ у спра-
вах культури регіону Сицилія. 

Серед загиблих також колишній 
генеральний секретар федерації 
футболу Кенії Хуссейн Свалех. 
Найбільша трагедія випала на 
долю депутата парламенту Сло-
ваччини Антона Грнка. В катас-
трофі загинула вся його родина: 
дружина Бланка, син Мартін та 
донька Міхала, повідомляє сло-
вацька газета «Правда».
 Водночас страшна доля оми-
нула двох людей, які запізни-
лися на рейс. Зокрема, громадя-
нин Греції Антоніос Маврополу-
лос не встиг на реєстрацію і не по-
трапив на борт літака, хоча й мав 
квиток. «Я бачив, як інші паса-
жири сідають на борт. Я був стра-
шенно злим, що мене не пропус-
тили», — розкаже пізніше грек, 
який запізнився на рейс лише на 
дві хвилини. Ці пару хвилин вря-
тували чоловікові життя, а цей 
день став для нього «другим на-

родженням». 
 Ще один пасажир Ахмед 
Халід не встиг на літак через за-
тримку рейсу в Дубаї. В Аддіс-
Абебі він мав зробити пересадку, 
але запізнився й полетів до Най-
робі іншим літаком. Уже на міс-
ці хлопець дізнається, що витяг і 
справді щасливий квиток. 
 Наразі невідомо, що стало 
причиною катастрофи за визна-
ченням нової машини. Адже 
«Боїнг 737 MAX 8» був постав-
лений ефіопському перевізни-
кові у середині листопада ми-
нулого року, повідомила аген-
ція «Ассошiейтед пресс». Від-
тоді лайнер налітав близько 1200 
годин. Рейс 10 березня викону-
вав досвідчений пілот, який пра-
цював в «Ефіопіан Ейрлайнз» iз 
2010 року. Керівництво авіаком-
панії заявило в неділю, що літак 
«не мав жодних технічних про-

блем». В аналізі причин катаст-
рофи будуть задіяні представни-
ки концерну-виробника машин 
«Боїнг».
 Літак, який розбився, — це 
нова модифікація «Боїнг 737 
MAX 8». «Ефіопіан Ейрлайнз» 
мають чотири такі машини. Вчо-
ра їх експлуатація була призупи-
нена задля додаткових заходів 
безпеки, повідомляє агенція 
«Рейтер». Також у Китаї відучо-
ра призупинили експлуатацію 
аналогічних літаків. 
 Агенція Francetvinfo уточнює, 
що «Боїнг» такої ж моделі авіа-
компанії «Лайон Ейр» зазнав ка-
тастрофи в жовтні минулого року 
під час вильоту з аеропорту Джа-
карти (Індонезія). На його борту 
перебували 189 осіб. Востаннє лі-
так авіакомпанії «Ефіопіан Ейр-
лайнз» зазнав катастрофи в січні 
2010 року. Тоді «Боїнг 737-800», 
який здійснював регулярний рейс 
«Бейрут—Аддіс-Абеба», загорів-
ся в повітрі й упав у Середземне 
море. Загинуло 90 осіб. 
 Державні лінії «Ефіопіан 
Ейрлайнз» є одним iз найбіль-
ших перевізників на африкансь-
кому континенті за кількіс-
тю флоту. Компанію вважають 
надійною, яка має досить моло-
дий парк повітряних суден. Її лі-
таки виконують рейси по всьому 
світу, зокрема, до Франкфурта-
на-Майні, Нью-Йорка, Бангко-
ка й Дубая. Компанія є учасни-
ком Star Alliance («Зоряний аль-
янс»), куди входять 27 авіаком-
паній, зокрема й Lufthansa, SAS, 
Swiss, Turkish Airlines, Air 
Canada та Air China. Участь у 
цьому авіаоб’єднанні вважа-
ють гарантією якості та безпеки 
повітряних перевезень. ■

АВІАТРОЩА

Смертельний рейс
У катастрофі літака ефіопських авіаліній 
загинули 157 людей. Двоє дивом 
не потрапили на борт

■

«Ефіопіан Ейрлайнз» вважається надійною компанією з досить 
молодим парком.

❙
❙

ФАРС

Правильною 
дорогою йдуть 
товариші 
У Північній Кореї відбулися 
парламентські вибори 
«без вибору»

■

Вибори у КНДР — безальтернативне й одноголосне свято.❙
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КОНСТРУКТОРИ

Комфортні 
равлики
Винахідництво родом iз дитинства 
вивело київських автомобілістів 
на міжнародний ринок
Микола ПАЦЕРА

 Столичні бізнесмени Павло Волков та Андрій Пилявський налагодили 
виробництво автомобільних будиночків на колесах для відпочинку на при-
роді. За оцінками фахівців, вони виявилися кращими від зарубіжних моде-
лей. Тому українських «Равликів» уже поставляють у декілька країн Європи 
та навіть у Нову Зеландію.
 Любов до автосправи у Павла зародилася, коли в 15 років отримав від 
батька старенький «Запорожець». На ньому їздив на навчання у «бурсу» 
дворовими вуличками, щоб не потрапити на очі співробітникам ДАІ, бо прав 
на водіння авто в такому віці не видавали. Зате пройшов справжню школу 
автомеханіка: доводилося постійно самому ремонтувати ЗАЗика. А ще зі 
своїм товаришем дитинства Андрієм, який також любив цю справу, чимало 
подорожували, їздили в гори та на риболовлю, сплавлялися річками, що-
разу клопітно облаштовуючи побут. Тож коли кілька років тому Павло поба-
чив у журналі фото американського автобудиночка, загорівся сам і запалив 
товариша ідеєю зробити подібний кемпер («равлик на колесах», як їх нази-
вають у нас жартома) для комфортного відпочинку. 
 Удвох майже три місяці безвилазно чаклували в гаражі Павла, ство-
рюючи першу модель у вигляді краплі — для поліпшення аеродинамічних 
властивостей і полегшення транспортування легковиком. Корпус виготовили 
з неіржавіючої сталі — майже дзеркальний, що надавало особливого шар-
му. Товариші представили свого «первістка», в якому компактно розмісти-
ли тримісну спальню з телевізором, аудіосистему, кухню з холодильником 
та газовою плитою, умивальник з душем та ще деякі атрибути комфорту, 
на автомобільній виставці разом із відреставрованим ретро-BMW, і викли-
кали справжній фурор. Успіх надихнув кемперів-початківців, вони навіть 
кинули для продовження справи свої добре оплачувані роботи. 
 «Виготовляючи першу модель, зіпсували чимало матеріалу і дета-
лей, багато чого виготовляли вручну та підганяли, щоб усе було компак-
тно і комфортно. Тому витратили на неї понад 8 тисяч доларів, — згадує 
Павло Волков, керівник технічної частини проекту. — Розуміли, що ризи-
куємо, бо в Україні ще не розвинутий відпочинок способом караванінгу — 
автотуризму з проживанням у будиночках на колесах, як у європейських 
країнах та США. Але, відчувши зацікавленість відвідувачів виставки, таки 
вирішили зайнятися цим бізнесом. В тому ж гаражі змайстрували ще три 
кемпери у різній комплектації, котрі теж викликали великий інтерес лю-
бителів подорожей на виставках. Тож невдовзі створили фірму Liefestyle 
Camper та налагодили виробництво».
 Бізнесмени орендували 400 квадратних метрів приміщення на одно-
му з колишніх столичних заводів, найняли працівників. Своїми силами 
залили нову підлогу, встановили дах, «оживили» кран-балки, змонтува-
ли «розумне» економне опалення. Добре, що знайшовся інвестор — ве-
ликий любитель караванінгу, який має кілька автопричепів, Анатолій Бур-
беза. Він допоміг фінансово і став адміністративним керівником компанії 
Liefestyle Camper. 
 В цеху постійно звучить музика, під яку працюється веселіше, адже май-
же всі працівники молодого віку. Зараз у команді кілька чоловіків, які поки-
нули свої попередні заняття менеджерів, продавців і перекваліфікувалися 
на складальників, операторів, конструкторів, логістів. За логістику відпові-
дає Андрій Пилявський. Запчастини та комплектуючі доводиться замовля-
ти в багатьох країнах, — а їх понад 400 найменувань. Попри складність ро-
боти та ненормований графік, усі працівники трудяться охоче і жоден ще не 
звільнився. Адже, окрім немалої зарплати та соціального пакета, тут ство-
рено хороші умови праці — є душова, роздягальня з шафками, забезпе-
чення фірмовим одягом. Гарантовано участь у різних, зокрема й зарубіж-
них, автомобільних виставках, де експонуються будиночки на колесах. А 
це також непогана мотивація сумлінної праці.
 «Використовуємо лише високоякісні матеріали і комплектуючі, — 
показує виробництво Андрій Пилявський. — Ось конструктори вирізають 
деталі майбутніх кемперів на імпортних станках iз числовим програмним 
управлінням із фанери, завезеної з Парижа. Вона в 3-4 рази дорожча від 
російського, литовського чи вітчизняного аналога, але на третину легша 
від них, що дуже важливо для буксирування легковиком. Окрім «краплі»,  
випускаємо й моделі для позашляховиків — Х-Line. Вони хоча й важчі, але 
більш прохідні та місткі і користуються попитом, особливо в Європі, адже 
власниками таких автівок є забезпечені люди. Такi моделi мають корпус із 
двокомпонентного полімеру, стійкого до корозії та подряпин. «Равлики» 
можуть комплектуватися автономним дизельним чи бензиновим обігрі-
вачем, що дозволяє відпочивати в будиночку навіть у великі морози. Та-
кож можна використовувати переносний генератор чи сонячні панелі для 
освітлення та живлення електроприладів або зарядні станції на 220 вольт. 
Якщо раніше майже 80 відсотків деталей ми виготовляли вручну — навіть 
корпус із нержавіючої сталі, то тепер нам вирізають його на аутсорсінгу ла-
зером, а комплектуючі закуповуємо в Італії, Німеччині, Франції, інших краї-
нах. Кемпери стали дорожчими (в середньому 5 тисяч євро), але все одно 
вони значно дешевші за імпортнi, тому й мають великий попит за кордо-
ном. Європейські дилери продають їх по 12-14 тисяч євро. Ми вже відпра-
вили у згадані країни, а також у Бельгію, Словаччину, Нідерланди та Нову 
Зеландію близько 30 своїх причепів, і ринок розширюється. Сертифікував-
ши в Європі, зможемо реалізовувати значно більше автобудиночків. А не-
давно виготовили чотири кемпери для вітчизняних замовників на позашля-
ховиках». 
 Незважаючи на труднощі розвитку свого неординарного виробництва, 
винахідники сподіваються, що їх «равлики на колесах» поїдуть і по всій Ук-
раїні, де люди гідно зароблятимуть, а відтак і зможуть комфортно відпочи-
вати. ■

■
Із «болотолаза» — у водолази
 Стати водолазом Вітя Гаври-
люк мріяв із дитинства, коли на-
дивився фільмів про одіссеї леген-
дарного підводника Жака-Іва Кус-
то. Його захоплював підводний 
світ, а також люди цієї професії. А 
оскільки в селі, де він зростав, не 
було навіть ставка, то хлопчак одя-
гав гумові чоботи і «досліджував» 
усі місцеві калюжі. За це мама про-
звала його «болотолазом». Та це не 
відбило в сина охоти до занурень. 
Тож, коли підріс і став навчатися 
у Київському училищі міськпобу-
туправління (сім’я на той час пере-
їхала до столиці), вирішив піти на 
курси аквалангістів у школі ДТ-
СААФ, що й приховав від неньки. 
І про це вона дізналася, лише коли 
йому на випускному вручали гра-
моту за успішне їх закінчення...
 «Пам’ятаю, як під час першо-
го занурення з аквалангом у Па-
лаці підводного спорту на Ленін-
градській площі я мало не захли-
нувся, — з усмішкою пригадує 
Віктор. — Тоді скинув маску і за-
кричав, що більше її не вдягну. 
Але тренер Микола Доценко пере-
конав, що подібне в навчанні може 
трапитися з кожним, і я заспокоїв-
ся. А згодом став одним із кращих 
учнів, навіть допомагав наставни-
ку. Коли ж мене призивали до вій-
ська, то я хотів служити підводни-
ком, але член медкомісії «забра-
кував» мене і сказав, що я занадто 
худий, тому не зможу вправляти-
ся з важким аквалангом ще й ря-
тувати людей».
 Після звільнення з армії Вік-
тор Гаврилюк пішов працювати за 
професією, здобутою в училищі, — 
холодильщиком на Південно-За-
хідній залізниці. Але, як кажуть, 
від долі не втечеш... Одружив-
шись, юнак хотів побудувати влас-
ний дім, а робота була без вихід-
них, тож почав шукати іншу. Ко-
лишній тренер і порадив йому піти 
водолазом на рятувальну станцію 
КП «Плесо», де чергували подобо-
во. Звісно, що він погодився, адже 
навіть ночами бачив себе водола-
зом. Було те в далекому 1984 році, 
і з тих пір чоловік уже не зраджу-
вав улюбленій справі, хоча вона 
в нього — ой яка нелегка! За цей 
час він урятував понад сотню лю-
дей, які тонули в Дніпрі та інших 
столичних водоймах. Але значно 
більше — підняв тіл на поверхню, 
про що говорить із великим жалем 
і образою на те, як люди не ціну-
ють свого життя і безпечно пово-
дяться на воді.

Про врятованих мовчить через 
скромність, а про загиблих — 
через переживання
 Про роботу та небезпечні при-
годи водолаза Гаврилюка можна 
писати книги або знімати фільми, 
хоча «витягати» їх із цього чолові-
ка мені довелося мало не з таки-
ми труднощами, як йому дістава-
ти людину з води — про порятун-
ки не говорить через скромність, а 
про загиблих — через переживан-
ня. І все ж про деякі випадки мені 
вдалося випитати. Віктор зізнав-
ся, що найстрашніше в його роботі 
— діставати дитину, яка потонула. 
Одного разу довелося підіймати на 
поверхню відразу двох хлопчаків, 
які випали під час змагань із чов-
на в районі Молодіжного пляжу. 
Тоді тренер бігав по берегу, рвав на 
собі волосся і кричав: «Врятуй їх!», 
але ж Віктор не Бог... Було й чима-
ло випадків, коли потопельників 
узагалі не вдавалося знайти. Кіль-
ка років тому так зник чоловік нав-
проти пляжу «Венеція» біля ресто-
рану «Млин». Траплялись випадки 
з любителями зимової риболовлі. А 
не так давно не змогли відшукати 
на дні самогубцю з Туркменістану, 
яка навчалася в медичному універ-
ситеті.

 

«Коли пригадую випадки поря-
тунку, то розумію, що не дарем-
но живу на цьому світі і обрав таку 
професію, — говорить водолаз. — 
Одного разу мені довелося дістава-
ти дуже гарну дівчину, якій лопаті 
моторного човна буквально відріза-
ли обидві ноги — вони трималися 
на сухожиллях. Я поклав її в наш 
катер, а вона в шоці запитує: «А 
чому мені в ноги так холодно?». Я 
не зміг втриматися, щоб не заплака-
ти. Лікар мені говорить: «Ти розмо-
вляй із нею, щоб вона не втратила 
свідомості». А я не можу слова ска-
зати... І все ж завдяки нашій друж-
ній роботі дівчину вдалося вряту-
вати. Згодом на Республікансько-
му стадіоні проводили благодійний 
концерт, щоб зібрати кошти їй на 
протези. Іншу дівчину під час зма-
гань у Матвіївській затоці букваль-
но вибило з човна веслом у груди і 
вона почала тонути. Ми чергували 
неподалік, тож підоспіли вчасно — 
я встиг спіймати її, коли вона вже 
йшла під воду, а якби дістала дна, 
то навряд чи врятував би, бо там 
натягнуті троси для буйків, які по-
значають доріжки, і через них я не 
зміг би маневрувати. В іншому ви-
падку мало не загинула жінка се-
редніх років, яка навпроти пляжу 
«Венеція» на спір із подругою пере-
пливала Дніпро, і її притопила хви-
ля від катера. На березі на неї чека-
ла маленька донечка. На Дитячому 
пляжі врятував чоловіка зі стиму-
лятором серця, так лікарям довело-
ся тричі його запускати, доки таки 
не запрацювало нормально».

Підводний «ювелір»
 Було в багатій пригодами тру-
довій біографії бригадира водо-
лазів-рятувальників Віктора Гав-
рилюка і чимало курйозних ви-
падків. Одного разу до нього звер-
нувся знайомий молодої пари і 
розповів, що під час відпочинку 
на Видубецькому озері дівчина 
впустила у воду фамільну обручку 
з діамантом своєї бабусі і її ніхто 
не може дістати. Віктор змайстру-
вав спеціальний пристрій, яким 
декілька годин за допомогою мо-
топомпи промивав ґрунт на дні, 
але марно. І, вже зовсім зневірив-
шись, він вирішив пірнути востан-
нє. Завис з аквалангом униз голо-
вою більш як на півгодини на гли-
бині понад п’ять метрів, роздив-
ляючись навколо, і раптом товщу 

води пробив промінь сонця і від 
нього на дні щось блиснуло. Во-
долаз устиг це запримітити й ви-
йняв обручку, яку передали мо-
лодим. Після цього минуло чверть 
століття, і до Віктора звернувся чо-
ловік із проханням дістати затону-
лу кришку люка спортивного кате-
ра. І коли йому це вдалося, зраді-
лий господар став розповідати, як 
дуже давно якийсь водолаз дістав 
обручку його дівчини. А потім дов-
го не міг повірити, що це був саме 
Гаврилюк. Іншого разу водолаз, як 
говорить, «врятував сім’ю». Тоді у 
нареченої також у воду впала об-
ручка — за повір’ям, це віщувало 
розрив сім’ї. Тож Віктору довело-
ся довго обстежувати дно, аж доки 
не знайшов прикрасу на річковій 
мушлі. Одному іноземцю він дістав 
утоплений телефон, а той розповів, 
що товариш недавно впустив у воду 
золотий годинник — водолаз знай-
шов і його. Такі випадки він нази-
ває «робота ювеліра».
 А є ще багато рутинної робо-
ти, коли доводиться щось ремон-
тувати чи навіть зварювати під 
водою на замовлення якогось під-
приємства або приватної особи — 
наприклад, рятувати ресторан 
на воді чи навіть підводний чо-
вен. Чимало замовлень надходи-
ло від правоохоронців — шукав 
знаряддя вбивства та навіть роз-
членовані трупи... Словом, робо-
та — не для людей зi слабкими 
нервами. Тож багато водолазів, 
які приходили працювати на ря-
тувальну станцію, просто кида-
ли цю роботу чи навіть спивалися 
— зараз тут працює один чоловік, 
який від пережитого вже не може 
виїжджати на виклики. А от пси-
холог штатний для рятувальників 
чомусь не передбачений. Тож Вік-
тор Гаврилюк старається знімати 
стрес улюбленими заняттями — 
художньою ковкою, зварюван-
ням, чого навчився на курсах в Ін-
ституті електрозварювання імені 
Патона. Останнім часом захопив-
ся виготовленням 3D-підлоги — 
зробив таку для місцевого ресто-
рану «Джерат». А ще він багато 
допомагає в підготовці «пляжно-
го патруля» — передає свій без-
цінний досвід. Жалкує, що оби-
два сини не пішли його стопами, 
але говорить, що роботи не поки-
не, доки зможе «ходити» під воду, 
щоб рятувати людей. ■

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ

Пригоди «водяного»  
На рахунку бригадира водолазної групи — 
понад 100 врятованих людей

■Микола ПАЦЕРА

Покликання Віктора Гаврилюка — діставати з-під води.❙
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Зазіхання на святе
 Але як таке могло стати-
ся! Як у принципі, міг бути за-
тверджений такий абсурдний 
для цієї місцевості проект?
 Адже Володимирська гірка 
— це історичний ландшафт, що 
охороняється, складова части-
на території Державного істо-
рико-архітектурного заповід-
ника «Стародавній Київ», де 
заборонені будь-які будівель-
ні заходи, що можуть завда-
ти збитків естетичному спри-
йняттю історичного середо-
вища, яке складалося тут уп-
родовж століть, а тим більше 
погрожувати її фізичному збе-
реженню!
 Свого часу творці прекрас-
ного пам’ятника святому рів-
ноапостольному князеві Во-
лодимиру доклали немало зу-
силь для благоустрою гори, 
щоб вона виглядала величним 
п’єдесталом під його монумен-
том.
 Тоді, в середині ХІХ століт-
тя, на кошти, виділені з місь-
кого бюджету, тут були прове-
дені трудомісткі і дуже склад-
ні дренажні роботи для запобі-
гання зсувним процесам.
 Красу Володимирської гір-
ки оспівували поети, нею нади-
халися художники, вона стала 
справжньою візитною карткою 
нашого міста, яке, поза сумні-
вом, є одним із найкрасивіших 
міст світу. А тепер цей чарів-
ливий, унікальний історич-
ний ландшафт буде грубо пе-
рекреслений безглуздою конс-
трукцією.
 Будівництво веломоста і 
проведення гамірливих спор-
тивних заходів абсолютно не-
доречно тут ще і тому, що ста-
ровинний київський парк 
«Володимирська гірка» при 
нинішній хаотичній, вар-
варській забудові центру міс-
та є мало не єдиним місцем, 
що дивом збереглося, де ки-
яни і гості нашого міста мо-
жуть знайти спокій, відпочи-
ти в тіні дерев, помилуватися 
панорамою задніпров’я.
 Сюди приходять і літні 
люди, і молоді мами з немо-
влятами у візочках. І чи бу-
дуть вони тепер раді велоси-
педним перегонам з улюлю-
канням над їхніми головами і, 
не дай боже, з падінням на них 
спортсменів із роверами.
 Немає сумніву, що для ве-
лосипедистів у місті мож-
на підшукати і виділити без-
ліч інших, більш відповідних, 
просторих територій. Було б 
бажання! Але, мабуть, у дано-
му випадку ініціатори новобу-
дови, «вибиваючи» на неї бюд-
жетні кошти, керувалися зовс-
ім не громадськими інтереса-
ми, а банальним егоїстичним 
бажанням «під шумок» пере-
класти частину коштів у влас-
ну кишеню. Адже при ниніш-
ньому законодавчому нігілізмі 
і правовому беззаконні зараз 
для аферистів настали золоті 

часи розпилювань. Не беруся 
стверджувати, що ініціатива 
наміченого заходу належить 
безпосередньо самому меру 
Києва.

Питання до фахівців з питань 
архітектури 
 Передусім вражає фігура 
автора проекту — архітектора 
Андрія Миргородського, відо-
мого тим, що в його руках чо-
мусь виявлялися і виявляють-
ся найграндіозніші, але водно-
час дуже скандальні будівель-
ні об’єкти останнього часу.
 Представляється дореч-
ним привести найбільш знач-
ні з них. Як приклад сказано-
му можна назвати багатост-
раждальну будівлю Гостин-
ного двору, розташованого в 
центрі Подільського заповід-
ника «Стародавній Київ» на 
Контрактовій площі. Двопо-
верхова будівля у формах ви-
сокого класицизму була від-
творена реставраторами по іс-
торичних кресленнях у 1980-х 
роках, а при владі Януковича 
за проектом А. Миргородсько-
го була зроблена протиправ-
на реконструкція будівлі з до-
будовою над нею третього по-
верху і заскленням двоярус-
ної аркади-галереї. І ось уже 
декілька років (з 2012 року) 
він залишається безгоспним, 
у жахливому напівзруйнова-
ному стані.
 Проект реконструкції Пош-
тової площі того ж часу також 
належить пану Миргородсько-
му, і ми бачимо, скільки неви-
рішених проблем досі там за-
лишається.
 Пан Миргородський брав 
участь також у проектуван-
ні вертолітного майданчика 
для президента-утікача (на 
придніпровському схилі, по-
ряд із Маріїнським палацом). 

Для будівництва цього об’єкта 
тоді із зони історичного ланд-
шафту, що охороняється, про-
типравно була виділена ділян-
ка з вирубуванням дерев і об-
лаштуванням під’їздів для ав-
тотранспорту.
 Порушивши композицій-
ну симетрію палацової будівлі, 
тепер цей величезний об’єкт, 
що врізався у схил гори, може 
незабаром стати причиною 
серйозних зсувних процесів, 
загрозою збереження палацу 
— чудового пам’ятника архі-
тектури, на реставрацію якого 
були витрачені величезні кош-
ти.
 Відома участь пана Мирго-

родського в розробці проекту 
реконструкції Десятинної цер-
кви і спорудження величезно-
го храму з хрещальнею на бе-
резі Дніпра на території парку 
ім. В. М. Примакова (для за-
доволення потреб духовенства 
Московського патріархату).
 Обидва проекти не були ре-
алізовані, і, думаю, добре, що 
парк залишився в користуван-
ні міської громади.
 Напевно, можна було б і 
поспівчувати архітекторові у 
зв’язку з якоюсь містичною за-
кономірністю доведення його 
ідейних зачинань до повного 

краху, якби не загроза від його 
активної діяльності збережен-
ню наших історичних ціннос-
тей і традицій.
 Якоюсь мірою феномен 
творчості цього архітектора 
та його масштаби стануть зро-
зумілими, якщо згадати, що 
у минулому пан Миргородсь-
кий був заступником одіозно-
го головного архітектора Киє-
ва Сергія Бабушкіна, який 
спотворив історичний центр 
нашого міста безцеремонним 
вкорінюванням в його історич-
ну забудову безликих та незу-
гарних «небошкрябів». Мож-
на припустити, що саме у сво-
го колишнього шефа-«герос-

трата», який приїхав до нас 
звідкись із Росії, він і почерп-
нув зневажливе та варварське 
ставлення до нашої національ-
ної культурної спадщини.
 Дозволю собі назвати ще 
одну, здавалося б, ключову 
постать із команди мера Ві-
талія Кличка — головного ар-
хітектора Києва 42-річного 
Олександра Свистунова, який 
також є вихідцем з творчої 
майстерні Сергія Бабушкіна.
 Ще до свого призначення 
на відповідальну посаду Олек-
сандр Свистунов відзначив-
ся створенням такого «шедев-
ра», як будівля готелю «Інтер-
континенталь» — об’єкт, що 
вкоренився в охоронну зону 
пам’ятника зі списку ЮНЕ-
СКО — заповідника «Софія 
Київська». Він і своїми габари-
тами, і висотою, по суті, розча-
вив історичне довкілля, у тому 
числі й комплекс Михайлівсь-
кого Золотоверхого монасти-
ря. Подію цю інакше як архі-
тектурним терористичним ак-
том у центрі столиці України, 
і не назвеш.
 Своє незнання (чи небажан-
ня визнавати) положень віт-
чизняного містобудівного за-
конодавства цей архітектор те-
пер, на жаль, демонструє і на 
нинішній відповідальній по-
саді. Досить згадати його сто-
сунок до скандального будів-
ництва так званого «Чорного 
театру» на Андріївському уз-
возі, коли було зібрано 10 ти-
сяч протестних заяв від киян, 
достатніх для того, щоб зупи-
нити незаконне будівництво 
на старовинній вулиці. Адже 
Андріївський узвіз має статус 
«комплексного пам’ятника 

містобудування», де нова забу-
дова дозволена лише у винят-
кових випадках, де-небудь на 
пустирях, але такою, яка не 
порушує ауру старовини ні га-
баритами, ні стилістикою, ні 
висотою (не вище за 12 метрів) 
та інше. Тоді в інтерв’ю Олек-
сандр Свистунов жодного сло-
ва не сказав про порушення за-
конодавства. З його вуст у той 
час в основному звучала лука-
ва фраза: «Комусь подобаєть-
ся сучасний вигляд театру, а 
комусь — ні» і, мовляв, «про 
смаки не сперечаються». 

Армагедон для легендарних 
київських пагорбів
 Мимоволі виникає три-
вожне питання — чи не про-
свистить пан Свистунов та-
ким чином усю нашу куль-
турну спадщину за період пе-
ребування на своїй посаді? З 
настирливих чуток, які поши-
рені в середовищі небайдужої 
громадськості (як, утім, і се-
ред фахівців), на свою поса-
ду наш антигерой потрапив у 
результаті формально прове-
деного фейкового конкурсу. 
І можна лише поспівчувати 
В. Кличку, життя якого рані-
ше було пов’язане в основному 
зі спортом, у наскільки склад-
ній і незвичній для себе ситуа-
ції тепер він опинився!
 Цікаво, що в чеській столи-
ці Празі, славновідомій на всю 
Європу своїми архітектурни-
ми пам’ятками, як і в деяких 
інших європейських історич-
них центрах, крісло мера на-
важуються займати фахівці з 
архітектурною освітою. Тому 
і поповнюються бюджети цих 
країн і міст завдяки розвитку 

МОРАЛЬ І ПРАВО■

Удар мера по 
гірці

Чому велосипедно-пішохідний міст важливіший 
за історико-культурну спадщину

Володимирська гірка — це історичний ландшафт.
Фото з сайта discoverukraine.com.ua.

❙
❙

Михайло ДЕГТЯРЬОВ, 
мистецтвознавець, член Національної спілки художників України, 
дійсний член Нью-Йоркської академії наук

Останнім часом у ЗМІ мер Києва Віталій Кличко частенько заявляв, 
що вже до весни 2019 року буде завершено облаштування оригі-
нальної споруди — велосипедно-пішохідного моста через Воло-
димирський узвіз, який об’єднає літописні схили Володимирської 
гірки з територією парку «Хрещатий».
Проект цієї масштабної і дорогої новобудови (понад 200 млн. грн.) 
неодноразово публікувався і будівельні роботи, на жаль, дійсно 
почалися.
Велетенські залізобетонні палі (до 400 штук) моста мають бути 
закопані в слабкі зсувонебезпечні ґрунти крутого схилу гори (за-
ввишки 20-30 метрів), причому одночасно повирубують зелені 
насадження, наявність яких своєю кореневою системою певною 
мірою оберігає схили від зсувних процесів.

Мабуть, у даному випадку ініціатори новобудови, 
«вибиваючи» на неї бюджетні кошти, керувалися 
зовсім не громадськими інтересами, а банальним 
егоїстичним бажанням «під шумок» перекласти 
частину коштів у власну кишеню.
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«Краса, можливо, нас врятує,
Якщо ми порятуємо красу» Микола Руденко

УКРАЇНА МОЛОДА

сфери туризму в десятки разів 
більше, ніж у нас. Не випад-
ково в середовищі освічених 
українців поширюється дум-
ка, що реальною культурною 
столицею у нас нині є зовсім 
не Київ, а Львів, який успіш-
ніше розвиває свій туристич-
ний потенціал.
 Завдяки ініціативі жителів 
і керівництва Львова, його на-
уковій і творчій інтелігенції 
вже в роки незалежності цен-
тральна частина цього старо-
винного міста набула статусу 
об’єкта ЮНЕСКО.
 Відомо, що фахівці ЮНЕ-
СКО неодноразово звертали-
ся до уряду України з про-
позицією надати статус охо-
ронної території також цент-
ральній частині Києва з його 
унікальним придніпровсь-
ким ланд шафтом. Проте сто-
личним чиновникам-коруп-
ціонерам, згуртованим круго-
вою порукою і зацікавленим в 
антизаконній забудові міста, 
вдавалося ховати ці письмові 
петиції від громадськості «під 

сукном», а в ЗМІ потрапляли 
невиразні їх відгомони.
 Масштаби гуманітарної ка-
тастрофи, яку несе Києву його 
сучасна забудова, особливо 
вражають, якщо дивитися з 
лівого берега Дніпра на пано-
раму Києво-Печерської лав-
ри. До її дзвіниці — висотної 
домінанти усього гармоній-
ного архітектурного ансамб-
лю — вже мало не впритул з 
усіх боків наблизилися веле-
тенські жахливі сучасні спо-
руди примітивних геометрич-
них форм, що позбавили мону-
ментальності увесь ансамбль, 
який раніше, завдяки пірамі-
дальному вигляду його хра-
мів, виглядав природним про-
довженням пагорбів неруко-
творної краси.
 Буквально якийсь армаге-
дон настав для легендарних 
київських пагорбів. Через 
серйозні гідрогеологічні про-

блеми посилився незворотний 
процес руйнування лаврсько-
го печерного комплексу.
 Дивлячись на містобудів-
ні тенденції наших днів, наїв-
ним здається відомий вираз, 
що — краса врятує світ. Пат-
ріотам Києва зараз треба до-
класти максимум зусиль, щоб 
спробувати врятувати красу і 
відстояти недоторканність 
тих окремих, що збереглися, 
типово київських локацій. І в 
першу чергу панораму такого 
істинно сакрального місця, 
якому присвячена ця стаття.

Руйнування аури старовини
 Судячи з проекту веломос-
ту, його конструкція, спуска-
ючись до підніжжя гори, ро-
бить якийсь дивний зигзаг над 
архітектурним комплексом, 
що має статус пам’ятника на 
честь Хрещення Русі (а також 
Магдебурзького права) — ко-
лони тосканського ордена на 
арочній основі і монументаль-
них кам’яних сходах, що під-
водять до колони з гори.

 Білосніжна колона на зе-
леному фоні придніпровсь-
кого схилу, встановлена в ле-
гендарному місці хрещен-
ня киян ще на початку ХІХ 
століття, також як і сама Во-
лодимирська гірка, увінчана 
пам’ятником св. Володимиру, 
утворили єдиний неповторний 
ансамбль, що зачаровував і за-
хоплював мандрівників, ху-
дожників, поетів, письмен-
ників. У літературі про Київ 
давно затвердився своєрідний 
вислів про цей комплекс як 
про «верхнього» і «нижнього» 
Володимира. Виникла тради-
ція хресного ходу від верхньо-
го пам’ятника до нижнього в 
день св. Володимира 15 чер-
вня.
 І ось тепер недоречна для 
цього сакрального місця су-
часна конструкція мосту 
вторглася в охоронну зону іс-
торичних пам’ятників. Гру-

бо і безцеремонно вона зруй-
нує ауру старовини, що панує 
тут, перерве духовно-візуаль-
ний зв’язок між двома мону-
ментами і майже повністю, 
під натиском бетонних паль, 
знищить зелені наса дження 
та первісний краєвид. Сло-
вом, ця вакханалія в «колисці 
християнства» Київської Русі 
наругою над нашими святиня-
ми дуже нагадує часи неуцтва, 
що панували в країні ідеоло-
гії вульгарного матеріалізму. 
Але, на щастя, встояв тоді на 
березі Дніпра св. Володимир 
із хрестом!
 Слід зауважити, що мину-
лий 2018 рік за ініціативою 
відомої міжнародної органі-
зації «Європа-ностра» був на-
званий роком захисту куль-
турної спадщини. На жаль, 
Україною ця ініціатива була 
повністю проігнорована, не-
зважаючи на неодноразові за-
певнення і заяви, що декла-
руються керівництвом про го-
товність на рівних вступити в 
сім’ю європейських цивілізо-

ваних країн.
 Більше того, саме 2018 
року був затверджений і опуб-
лікований проект новобудо-
ви на Володимирській гірці, 
що шокував освічену київсь-
ку публіку. І невипадково мер 
міста В. Кличко, не бажаючи 
брати усю відповідальність за 
подальший розвиток подій на 
себе, вирішив підстрахувати-
ся підтримкою фахівців Уп-
равління охорони культурної 
спадщини Києва — органі-
зації, що перебуває в прямо-
му підпорядкуванні самого 
п. Кличка.
 У травні 2018 року мер міс-
та не полінувався персональ-
но приїхати на вулицю Спась-
ку, 12 і, ясна річ, отримав за-
гальний «одобрямс». Якщо не 
рахувати боязкі виступи двох 
цивільних активістів, які пе-
ріодично запрошуються на 
засідання Консультативної 

ради, то не інакше, як пока-
зушністю плюралізму думок, 
цей випадок не назвеш.

Невиконані обіцянки
 У минулі роки, будучи нау-
ковим співробітником заповід-
ника «Древній Київ», я і сам 
був членом ради, назва якої 
раніше, до мерства п. Клич-
ка, звучала відповідальніше 
— Науково-методична рада. 
Тоді, як мені пам’ятається, 
були випадки дійсного, ефек-
тивного впливу Ради на деякі 
містобудівні процеси. 
 Можна згадати, як почи-
нала втілюватися держав-
на програма «Відтворення 
видатних пам’яток історії 
та культури України» 1999 
року. У зв’язку з усебічною 
підтримкою цієї програми 
фахівцями Ради Києву по-
вернули з небуття в достовір-
них історичних формах такі 
чудові храми, як церква Ус-
піння Богородиці Пирого-
щі, церква Різдва Христово-
го (Шевченківська), Михай-

лівський Золотоверхий собор 
та ін. (загиблі в 1930 роках 
від рук більшовиків), а також 
Успенський собор Києво-Пе-
черської лаври (підірваний в 
роки Другої світової війни).
 Автор цієї статті тоді від-
стоював ідею повернення 
Києву історичного герба в об-
разі небесного покровителя 
міста св. архістратига Михаї-
ла (що і вдалося зробити, нез-
важаючи на цілу низку інших 
варіантів). А також тоді я  на-
писав книгу «Михайлівський 
Золотоверхий монастир» (К. 
«Техніка», 1999 р.). Якоюсь 
мірою завдяки усьому цьому і 
засяяли куполи древнього со-
бору над пагорбом по сусідс-
тву з пам’ятником хрестите-
лю Русі св. Володимиру.
 Тепер же, виявившись фа-
хівцем, недостатньо змовис-
тим і пристосовницьким, я не 
лише вийшов зі складу Ради, 
а й звільнився «за власним 
бажанням» зі своєї посади. 
Нинішні чиновники Управ-
ління в загальній своїй масі 
намагаються, як зомбі, загля-
дати начальникові у рота, щоб 
при усій некомпетентності і 
безвідповідальності зуміти 
зберегти свої крісла, кабіне-
ти, посади і зарплати.
 Ілюстрацією абсолютної 
нерозважності, повної без-
виході справи тих, хто щиро 
переживає за долю націо-
нальних культурних ціннос-
тей і наполегливо намагаєть-
ся що-небудь зробити для їх 
збереження, може послужити 
вражаюча історія прийняття 
особливого Меморандуму не-
забаром після Революції гід-
ності (9 квітня 2014 року). 
Меморандум був погоджений 
з одного боку представника-
ми обуреної громадськості, з 
іншого — архітектурною вла-
дою Києва. Чиновники від ар-
хітектури тоді визнали грубі 
помилки, які вони допускали 
у своїй роботі нібито «під тис-
ком злочинного режиму пре-
зидента Януковича» мало не 
по 50 об’єктах архітектури 

і містобудування, і пообіця-
ли за можливості їх випра-
вити (аж до зносу споруд, по-
ниження поверховості тощо). 
Проте на сьогодні абсолют-
но нічого з обіцяного не зро-
блено.
 Однією з таких невикона-
них обіцянок виявився намір 
розібрати верхні поверхи хма-
рочосів, що оточують архітек-
турний ансамбль Києво-Пе-
черської лаври.
 Судячи з інтенсивної мас-
штабної варварської забудо-
ви історичного центру Києва, 
ситуація зараз значно гірша, 
ніж на момент підписання ме-
морандуму. Будівельний біз-
нес для можновладців і товс-
тосумів — найефективніший 
та найшвидший спосіб збага-
чення. А на хижаків-забудов-
ників немає управи в нашій 
неправовій державі. На жаль, 
мер і його команда в цих пи-
таннях опинилася в глибоко-
му нокдауні!
 Зараз стали, на жаль, явно 
помітними зміни в ритори-
ці Віталія Кличка порівняно 
з тими словами, які звучали 
раніше в його передвиборчій 
програмі: приміром, про «не-
обхідність зберегти історичне 
обличчя Києва». Замість них 
усе частіше чутні заклики ін-
вестувати в новобудови, щоб 
нібито не виснажився місь-
кий бюджет. Але чи потрібні 
зараз такі величезні витрати 
на цей «розважальний міст», 
коли вже декілька років 
стоїть невідремонтованим 
інший міст — Шулявський 
(дуже «втомлений», за вира-
зом самого мера), ремонт яко-
го необхідний, щоб не допус-
тити транспортного колапсу. 
Можна згадати і безліч інших 
аварійних об’єктів. Проблема 
посилюється ще і тим, що ве-
личезні бюджетні кошти, як 
відомо, мають бути витрачені 
на створення меморіального 
комплексу на згадку про Не-
бесну сотню і музею на честь 
Революції гідності, другої 
черги Меморіалу пам’яті Го-
лодомору 1932—1933 років і, 
можливо, Меморіального ком-
плексу пам’яті Голокосту Ба-
бин Яр.
 — Парадоксальність того, 
що відбувається зараз у золо-
товерхому Києві, полягає і в 
тому, що пан Кличко є голо-
вою асоціації міст України, а 
столиця країни завжди була 
прикладом наслідування для 
інших історичних центрів. За-
мисліться, панове, що ж тепер 
відбуватиметься в цих містах! 
Звичайно, я б не став доклада-
ти ніяких зусиль, не звертав-
ся б до четвертої влади — до 
ЗМІ, ділячись із суспільством 
своїми поглядами, якби ще за-
лишалася надія, що мер усе-
таки прозріє, одумається, ут-
римається від втілення своїх 
«наполеонівських» планів.
 Якщо цього і не станеться, 
то час відродження духовності 
на зміну неуцтву, упевнений, 
усе одно настане. І, може бути, 
вже скоро, після перевиборів, 
при новій політичній еліті в 
дійсно правовій державі за-
працює Конституція і згідно з 
її 66-ю статтею будуть відтво-
рені бездарно загублені, по-
варварськи знищені об’єкти 
національної культурної спад-
щини. Тоді знову «воскрес-
не» Володимирська гірка в її 
неповторному і прекрасному 
вигляді! ■

Невже меру Віталію Кличку,  затятому велосипедисту, ніде прокласти велодоріжку окрім 
як по головах історичних раритетів?
Фото з сайта vesti-ukr.com.

❙
❙
❙

Володимирській
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Григорій ХАТА

 Упродовж кількох останніх 
сезонів функціонери Українсь-
кої прем’єр-ліги активно займа-
лися питанням створення єди-
ного телевізійного пулу. Довгий 
час прогресу заважала відсут-
ність консенсусу між провід-
ними клубами країни, домаш-
ні поєдинки котрих у чемпіо-
наті країни транслювалися на 
каналах різних медіа-корпора-
цій. Проте перед стартом поточ-
ного чемпіонату новий прези-
дент УПЛ — швейцарець Томас 
Грімм — заявив про успішне за-
вершення тривалих перемовин, 
розпочатих, до слова, його попе-
редником Володимиром Генін-
соном, результатом яких стане 
запуск із сезону 2019/2020 років 
єдиного телевізійного пулу ко-
манд елітного дивізіону.
 Днями ж на офіційному сай-
ті УПЛ оголосили про початок 
тендерної процедури на експлу-
атацію медіа-прав на усі матчі 
УПЛ сезонів 2019/20, 2020/21, 
2021/22 років.
 У прем’єр-лізі наголошують, 
що централізована система мар-
кетингу та експлуатації медіа-
прав на змагання УПЛ створить 
передумови для більш зрозумі-
лого та послідовного висвітлен-
ня найкращих футбольних мат-
чів в Україні, від чого виграють 
усі — вболівальники, медіа-ін-
дустрія, вітчизняні клуби.
 При цьому, як вважають в 
УПЛ, створення єдиного ТВ-
пулу — це важливий перший 
крок у довгострокову проекті. У 
команді Томаса Грімма вірять, 
що доходи, отримані шляхом 
застосування координованого 

підходу в маркетингу, розпов-
сюдженні та експлуатації медіа-
прав УПЛ, дозволять клубам 
ліги працювати над підвищен-
ням спортивного рівня своїх ко-
манд. 
 Поки ж — за тур до завер-
шення першого етапу чемпіона-
ту країни — вітчизняні футболь-
ні експерти змушені констату-
вати, що футбол у виконанні пе-
реважної більшості колективів 
ПЛ нині має блідий та невираз-
ний характер. При цьому поло-

вину матчів 21-го туру ЧУ на-
звали неймовірно нудними. Три 
з шести поєдинків минулого іг-
рового «уїк-енду», в яких, до 
слова, змагалися претенденти 
на місця в першій шістці, завер-
шилися «сухими» нічиїми.
 «Хтось нарешті повинен себе 
проявити, а то бігає по полю сіра 
маса — і толку жодного», — за-
явив голова комітету національ-
них збірних ФФУ Мирон Марке-
вич. За словами відомого трене-
ра, це нонсенс, коли команди, 

котрі претендують на участь у 
єврокубках, на шістьох не мо-
жуть забити бодай одного гола. 
 Водночас після «нулів» зі 
«Львовом» місце в «єврокубко-
вому секстеті» гарантувала собі 
«Зоря».
 Мінімально потрібного для 
себе результату в зіграних ми-
нулої суботи «нульових» мат-
чах досягли «Маріуполь» iз 
«Ворсклою». Тепер за своє тур-
нірне майбутнє в поточному 
чемпіонаті обидва клуби не-

суть, так би мовити, особисту 
відповідальність, не залежачи 
від поєдинків за участі конку-
рентів.
 На тлі безголевих матчів су-
боти недільні поєдинки 21-го 
туру перетворилися на феєр-
верк результативності. Особ-
ливо плідно попрацювали лі-
дери чемпіонату. «Шахтар» 
познущався над «Карпатами» 
(5:0), а «Динамо» не залишило 
шансів київському «Арсеналу» 
— 4:0. За відсутності у складі 
«біло-синіх» травмованого но-
вобранця з Іспанії Франа Соля, 
котрий через операцію на уш-
кодженому плечі пропустить 
кінець сезону, в динамівсько-
му клубі свій бомбардирський 
хист проявив півзахисник Де-
нис Гармаш, забивши у ворота 
«канонірів» два м’ячі. «Гармаш 
не надто відданий ігровій дис-
ципліні, тому його відрядили в 
атаку», — так пояснив тактич-
не нововведення від Олександ-
ра Хацкевича колишній парт-
нер білоруського тренера в «Ди-
намо» Владислав Ващук.
 Проте в «Шахтаря» на пер-
ших ролях у грі з «Карпатами» 
були старі кадри. Кращим грав-
цем матчу (як і всього туру — за 
версією УПЛ) став капітан «гір-
ників» Тайсон, котрий і сам за-
бив, і допоміг відзначитися ук-
раїнським «збірникам» — Вік-
тору Коваленку та Миколі Мат-
вієнку. ■

Ліга Європи
 Столичне «Динамо», на жаль, не змогло нав’язати 
боротьбу лондонському «Челсі» у виїзному поєдинку 
ЛЄ та майже втратило шанси на продовження бороть-
би у «плей-оф». Без кількох ключових гравців (трав-
ма Соля і дискваліфікація Вербіча) підопічні Хацкеви-
ча не змогли продемонструвати яскравої гри в атаці, а 
«аристократи» тричі майстерно покарали киян за по-
милки в обороні.
 Могли «біло-сині» пропускати й більше, але кіль-
ка «сейвів» видав Денис Бойко. Матч-відповідь, який 
пройде 14 березня на НСК «Олімпійський», схоже, пе-
ретворюється на формальність. 
 1/8 фіналу. Перші матчі. «Айнтрахт Франк-
фурт» (Німеччина) — «Інтер» (Італія) — 0:0, «Ди-
намо» (З, Хорватія) — «Бенфіка» (Португалія) 
— 1:0, «Севілья» (Іспанія) — «Славія» (П, Чехія) 
— 2:2, «Ренн» (Франція) — «Арсенал» (Англія) — 
3:1, «Зеніт» (Росія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 1:3 
(Ракіцький («З») — 90 хв.), «Челсі» (Англія) — «Ди-
намо» (Україна) — 3:0 (Педро, 17; Вілліан, 65; Хадсон-
Одої, 90; «Д»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кендзьора, Си-
дорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський (Сідклей, 72), 
Шабанов, Шапаренко, Русин (Гармаш, 66)), «Наполі» 
(Італія) — «РБ Зальцбург» (Австрія) — 3:0, «Ва-
ленсія» (Іспанія) — «Краснодар» (Росія) — 2:1.

Англія
 Олександр Зінченко, якого вболiвальники «горо-
дян» визнали найкращим гравцем клубу у лютому, зно-
ву вийшов у основі «Ман. Сіті» на матч АПЛ. Підопічні 
Гвардіоли «на класі» розібралися з «Уотфордом» за-
вдяки «хет-трику» Стерлінга, а українець отримав ви-
сокі оцінки від преси.
 Після подвигу у «плей-оф» ЛЧ проти «ПСЖ» 
«Манчестер Юнайтед» уперше програв у чемпіонаті 
під керівництвом Сульшера — «манкуніанці» пропус-

тили на четверте місце лондонький «Арсенал».
 Прем’єр-ліга. 30-й тур. «Крістал Пелас» — 
«Брайтон» — 1:2, «Хаддерсфілд» — «Борнмут» — 
0:2, «Кардіфф» — «Вест Хем» — 2:0, «Лестер» — 
«Фулхем» — 3:1, «Ньюкасл» — «Евертон» — 3:2, 
«Саутгемптон» — «Тоттенхем» — 2:1, «Манчестер 
Сіті» — «Уотфорд» — 3:1 (Р. Стерлінг, 46, 50, 59 — 
Деулофеу, 66; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Лівер-
пуль» — «Бернлі» — 4:2 (Фірміно, 19, 68; Мане, 29, 
90+3 — Вествуд, 6; Гудмундссон, 90+1), «Челсі» — 
«Вулверхемптон» — 1:1, «Арсенал» — «Манчес-
тер Юнайтед» — 2:0 (Г. Джака, 12; Обамейянг, 69 
(пен.)).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 74, «Ліверпуль» — 
73, «Тоттенхем» — 61, «Арсенал» — 60, «Манчестер 
Юнайтед» — 58, «Челсі» (29 матчів) — 57.
 Бомбардир: Агуеро («Манчестер Сіті») — 18.

Іспанія
 Голкіпер «Леганеса» Андрій Лунін уперше з груд-
ня вийшов в основі «біло-синіх». Вихованець «Дніп-
ра» провів непоганий матч проти «Атлетико», відбив-
ши пенальті від Сауля, але іспанць устиг реабілітува-
тися на добиванні. 90 хвилин відіграв і лівий захисник 
Василь Кравець — для нього це третій поспіль вихід 
у старті нового клубу.
 А лідер першості — «Барселона» — впевнено 
крокує до чемпіонства: цього разу вольову перемо-
гу каталонцям забезпечили голи Піке, Мессі та Луїса 
Суареса.
 Ла Ліга. 27-й тур. «Атлетик» — «Еспаньйол» 
— 1:1, «Алавес» — «Ейбар» — 1:1, «Атлетико — 
«Леганес» — 1:0 (Сауль Ньїгес, 50; Лунін, Кравець 
(«Л») — 90 хв.), «Барселона» — «Райо Вальєка-
но» — 3:1 (Піке, 39; Мессі, 50 (пен.); Л. Суарес, 82 — 
Де Томас, 25), «Хетафе» — «Уеска» — 2:1, Сель-
та» — «Бетіс» — 0:1, «Жирона» — «Валенсія» — 
2:3, «Леванте» — «Вільярреал» — 0:2, «Севілья» 
— «Реал Сосьєдад» — 5:2, «Вальядолід» — «Реал 

Мадрид» — 1:4 (Ануар, 29 — Варан, 34; Бензема, 51 
(пен.), 60; Модріч, 85).
 Лідери: «Барселона» — 63, «Атлетико» — 56, 
«Реал Мадрид» — 51, «Хетафе» — 45, «Алавес» — 
41, «Севілья» — 40.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 26.

Італія
 Навіть без зіркового атакувального тріо Ронал-
ду — Дібала — Манджукіч туринський «Ювентус» 
легко обіграв «Удінезе» та збільшив відрив від «На-
полі» до 18 очок. Функції бомбардира минулого тиж-
ня у «Старій синьйорі» взяв на себе молодий напад-
ник Мойзе Кін, в активі якого — «дубль» та заробле-
ний пенальті.
 Знову не зумів виграти «Наполі»: підопічні Анчелот-
ті врятувалися від поразки у поєдинку з «Сассуоло».
 А на третьому місці закріпився «Мілан»: чергові 
три очки «россо-нері» приніс гол польського форвар-
да Кшиштофа Пйонтека.
 Серія А. 27-й тур. «Ювентус» — «Удінезе» — 
4:1 (М. Кін, 11, 39; Джан, 67 (пен.); Матюїді, 71 — 
Ласанья, 85), «Парма» — «Дженоа» — 1:0, «К’єво» 
— «Мілан» — 1:2 (Хетемай, 41 — Білья. 31; Пйон-
тек, 57), «Болонья» — «Кальярі» — 2:0, «Інтер» 
— «СПАЛ» — 2:0, «Сампдорія» — «Аталанта» — 
1:2, «Фрозіноне» — «Торіно» — 1:2, «Сассуоло» 
— «Наполі» — 1:1 (Берарді, 53 — Л. Інсіньє, 86), 
«Фіорентина» — «Лаціо» — 1:1.
 Лідери: «Ювентус» — 75, «Наполі» — 57, 
«Мілан» — 51, «Інтер» — 50, «Аталанта», «Рома» 
(26 матчів) — 44.
 Бомбардир: Квальярелла («Сампдорія) — 20.

Німеччина
 Минулого уїк-енду у Бундеслізі вперше за довгий 
час змінився лідер: мюнхенська «Баварія», розгромив-
ши «Вольфсбург», покращила різницю забитих / пропу-
щених м’ячів та за додатковими показниками виперед-

жає «Боруссію» з Дортмунда. За «бронзу» ведуть бо-
ротьбу «РБ Лейпциг» та «Боруссія» з Менхенгладбаха.
 А «Шальке» Євгена Коноплянки втретє поспіль 
програв — хавбек національної збірної знову зали-
шився у запасі. За чутками, українець може покинути 
Гельзенкірхен уже цього літа.
 Перша Бундесліга. 25-й тур.«Вердер» — 
«Шальке» — 4:2, «Баварія» — «Вольфсбург» — 
6:0 (Гнабрі, 34; Левандовський, 37, 85; Х. Родрігес, 52; 
Мюллер, 76; Кімміх, 83), «Боруссія» (Д) — «Штут-
гарт» — 3:1 (Ройс, 61 (пен.); Алькасер, 84; Пулішич, 
90+2 — Кемпф, 71), «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 
0:0, «Фрайбург» — «Герта» — 2:1, «Майнц» — «Бо-
руссія» (М) — 0:1 (Ельведі, 63), «Хоффенхайм» — 
«Нюрнберг» — 2:1, «Ганновер» — «Байєр» — 2:3.
 Лідери: «Баварія», «Боруссія» (Д) — 57, «РБ 
Лейпциг», «Боруссія» (М) — 46, «Байєр» — 42, 
«Айнтрахт Франкфурт» (24 матчі) — 40.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 17.

Франція
 Перед виїзним матчем ЛЧ проти «Барселони» не 
втримав перемогу у поєдинку чемпіонату «Ліон»: пі-
допічні Женезіо розписали мирову зі «Страсбуром». 
Натомість виграв «Марсель»: за провансальців зно-
ву відзначився італійський нападник Маріо Балотеллі, 
який після зимового трансферу забив уже п’ять голів у 
семи матчах.
 Ліга 1. 28-й тур.«Страсбур» — «Ліон» — 2:2 
(Ажорк, 69, 70 — Дембеле, 3, 52 (пен.)), «Ам’єн» — 
«Нім» — 2:1, «Діжон» — «Реймс» — 1:1, «Монако» — 
«Бордо» — 1:1, «Монпельє» — «Анже» — 2:2, «Сент-
Етьєн» — «Лілль» — 0:1 (Н. Пепе, 87), «Тулуза» — 
«Генгам» — 1:0, «Ренн» — «Кан» — 3:1, «Марсель» 
— «Ніцца» — 1:0 (Балотеллі, 62).
 Лідери: «ПСЖ» (26 матчів) — 71, «Лілль» — 57, 
«Ліон» — 50, «Марсель» — 47, «Реймс», «Сент-Еть-
єн» — 43.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 24. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Маркетингові стимули
Претенденти на останні місця в «єврокубковому» секстеті не забили в минулому турі 
жодного гола

■

У грі проти «Арсеналу-Київ» динамівський «опорник» Денис Гармаш (ліворуч) несподівано вдало зіграв роль 
забивного форварда.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 21-й тур. 
«Маріуполь» — «Чорноморець» — 
0:0, «Ворскла» — «Десна» — 0:0, 
«Львів» — «Зоря» — 0:0, «Шахтар» 
— «Карпати» — 5:0, «Динамо» — 
«Арсенал-Київ» — 4:0, «Олександ-
рія» — «Олімпік» — 1:1.
 Турнірне становище: «Шахтар» 
— 54, «Динамо» — 47, «Олексан-
дрія» — 38, «Зоря» — 32, «Маріу-
поль» — 29, «Ворскла», «Десна» — 
28, «Львів» — 27, «Карпати», «Олім-
пік» — 20, «Чорноморець» — 16, 
«Арсенал-Київ» — 11.
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 15, Швед («Карпати») — 11.

■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Мені важко повірити, що я здобув медаль. Складно уявити, 

що я зміг вибороти золоту нагороду в протистоянні з таким біатлоністом, 
як Йоханнес Бьо».

Дмитро Підручний
український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після виграшу четвіркою 
українських «стріляючих лиж-
ниць» олімпійського «золота» в 
Сочі-2014 останнім часом у віт-
чизняному біатлоні лише те й 
робили, що, озираючись у ми-
нуле, чекали від жіночої збірної 
України продовження медаль-
них тріумфів. Утім результати 
у наших іменитих біатлоністок 
останнім часом були далекими 
від чемпіонських. 
 Сподівання, що росіянину 
Андрію Прокуніну — наступ-
нику словенця Уроша Велепця 
біля керма жіночої збірної Ук-
раїни — вдасться швидко пок-
ращити здобутки наших дівчат, 
наразі так і залишаються споді-
ваннями, адже й на головному 
старті сезону — чемпіонаті сві-
ту в шведському Остерсунді — 
вітчизняні біатлоністки продов-
жують буксувати.
 Натомість кількарічна робо-
та старшого тренера нашої чо-
ловічої біатлонної команди сло-
вака Юрая Санітри в Швеції дала 
приголомшливі результати.
 Капітан «синьо-жовтих» 
Дмитро Підручний сенсацій-

ним чином виграв золоту ме-
даль у гонці переслідування, 
залишивши позаду себе визна-
них лідерів світового біатлону 
— п’ятиразового олімпійсько-
го чемпіона, француза Марте-
на Фуркада та дострокового пе-
реможця в загальному заліку 
поточного Кубка світу, чемпіо-
на світу-2019 у спринті та змі-
шаній естафеті норвежця Йо-
ханнеса Бьо.
 Завершивши «персьют» че-
рез вісім секунд після перемож-
ця Підручного, норвежець на 
емоціях заявив, що «йому, лі-
деру біатлонного сезону, не го-
диться припускатися дитячих 
помилок і віддавати «золото» 
представникові українського 
біатлону».
 Водночас усі, хто слідку-
вав за перебігом чоловічої гон-
ки переслідування на ЧС-2019, 
в один голос відзначають вольо-
вий характер Підручного — 
до слова, першого в історії ук-
раїнського чоловічого біатлону 
чемпіона світу. 
 Напередодні доленосної гон-
ки Дмитро віддав багато сил 
спринтерським перегонам, у 
яких він був неймовірно близь-

ким до бронзової позиції (про-
граш третьому результату ста-
новив 0,3 секунди).
 Маючи четвертий старто-
вий номер у «персьюті» та 16,8 
секунд відставання від першо-
го номера гонки — переможця 
спринту Йоханнеса Бьо, Підруч-
ний розпочав перегони з двох 
промахів на першому вогневому 
рубежі, що, без сумніву, суттєво 
понизило його шанси на підко-
рення п’єдесталу. Однак на далі, 
користуючись подарунками су-
перників та водночас демонстру-
ючи ідеально точну та швидку 
стрільбу, Підручний зумів по-
вернутися в боротьбу за медалі.
 Коли після заключної 
стрільби він першим вийшов 
на дистанцію, головний фаво-
рит перегонів Бьо накручував 
свої три кола штрафу...
 «Важко взагалі повірити, що 
у мене є золота медаль. Я розра-
ховував на цьому чемпіонаті сві-
ту узяти якусь нагороду, але на-
віть не міг уявити, що це буде 
«золото». Сьогодні біглося наба-
гато тяжче, ніж у спринті та змі-
шаній естафеті. У мене були пев-
ні проблеми з відновленням піс-
ля спринтерської гонки, адже в 

ній я віддав практично всі сили», 
— відзначив Підручний.
 Утім у боротьбі з титулованим 
норвежцем лідер вітчизняного 
чоловічого біатлону вистояв, здо-
бувши свою першу в кар’єрі пла-
нетарну медаль.
 «Діма припустився двох про-
махів на першому вогневому ру-
бежі. Але потім його концент-
рація, його тактика, котру він 
використав під час гонки, його 
сила, котра залишилася в нього 
наприкінці перегонів, — це прос-
то краще, що могло бути», — виз-
нав старший тренер чоловічої 
збірної України Юрай Санітра. 
 Попри те, що на старті сезо-
ну Підручний мав проблеми зі 
здоров’ям, йому все ж вдалося 
максимально добре підготувати-
ся до чемпіонату світу. За слова-

ми новоспеченого чемпіона сві-
ту з Тернопільщини, головними 
стартами на «мундіалі» були об-
рані саме спринт та гонка пере-
слідування. Варто відзначити, 
що хороша гонка вдалася Під-
ручному й у змішаній естафеті, 
де завдяки його старанням «си-
ньо-жовті» змогли піднятися з 
14-го на підсумкове сьоме місце.
 Що ж до виступів українсь-
ких біатлоністок, то в Остерсун-
ді наразі вони виглядають вель-
ми скромно. Кращі за інших 
результати в синьо-жовтій жі-
ночій команді демонструє мо-
лода Анастасія Меркушина. У 
спринті з одним промахом вона 
фінішувала 28-ю, а «персьют», 
пробігши, загалом, у ньому чо-
тири додатковi кола штрафу, 
завершила 15-ю. ■

БІАТЛОН

Краще, що могло бути
Витиснувши з себе максимум у гонці переслідування, капітан чоловічої 
збірної України здобув «золото» на біатлонному чемпіонаті світу

■

«Золоті» підсумки «персьюту»: Підручний у компанії переможця спринту, норвежця Йоханнеса Бьо (ліворуч) 
та бронзового призера тих перегонів, француза Кантена Фійона Майє.

❙
❙

Ідеально влучна та водночас швидка стрільба на заключних вогневих рубежах стала запорукою успіху 
Підручного (№ 4) в «персьюті».

❙
❙

Дмитро Підручний сенсаційно виграв гонку переслідування 
на ЧС-2019 в Остерсунді.

❙
❙

Капітан чоловічої збірної України ще довго не міг повірити, що йому вдалося
тріумфально завершити гонку переслідування на шведському «мундіалі».

❙
❙

Одним iз перших 27-річного тернополянина з чемпіонством на ЧС 
привітав латвійський біатлоніст Андрейс Расторгуєвс.
Фото з сайта biathlonworld.com.

❙
❙
❙
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 Порада холостякам: ви зможете 
істотно заощадити і на простирадлi, 
і на ковдрі, і на наволочці, якщо спа-
тимете всередині підковдри.

* * *
 Турист у літаку скаржиться своє-
му сусідові:
 — Вічно мені не щастить, завж-
ди що-небудь трапляється.
 У цей момент входить стюар-
деса і повiдомляє, що літак падає в 
море.
 — Без паніки, панове туристи, 
вам видадуть свистки, щоб відляку-
вати акул.
 — Вічно мені не щастить, ось 
побачите, або свисток не дістанеть-

ся, або акула буде глухою.
* * *

 — Тато, а що змінилося в твоє-
му житті, коли ти дізнався, що в тебе 
буде син?
 — Усе, синку, номер телефону, 
адреса i навіть ім’я.

* * *
 Чоловік о четвертій ранку повер-
тається з побачення. Біля дверей зу-
пинився, потер рукою білу стіну, по-
мазав лоб, піджак, штани. Дружина 
відкриває.
 — Вибач, люба, зустрів учора 
своєю перше кохання і не втримався.
 — Не вигадуй. Знову всю ніч у 
більярд грав?

Горіли трави, палали...
Попри підвищення штрафів, українці продовжують спалювати сміття де прийдеться

По горизонталі:
 1. Герой роману Булгакова 
«Майстер і Маргарита», у квартирі 
якого поселилися Воланд і його сви-
та. 5. Єврейське весняне свято, у яке 
прийнято напиватися до напівсмерті.  
8. Опера Пуччіні. 9. Росія в останні 
роки (і не тільки) по відношенню до 
України та інших сусідніх волелюб-
них держав. 10. Одиниця вимірю-
вання кількості речовини в хімії. 
11. Поширена в астрономії позасис-
темна одиниця вимірювання довжи-
ни. 13. Одна з найбільших річок Ки-
таю. 14. Відомий український фут-
больний клуб. 17. Одиниця вимірю-
вання температури. 18. Одночасний 
постріл із кількох одиниць зброї. 
21. Італійське місто. 22. Сплюснуте 
коло. 23. Пожертва.  24. Перша кни-
га, надрукована Іваном Федорови-
чем у лютому 1574 року у Львові.
По вертикалі:
 1. Продукт природного окис-
нення (вивітрювання) нафти, з яко-
го роблять асфальт.  2. «... Дністро-
ва» — перший західноукраїнський 
альманах народною мовою, виданий 
у 1837 році членами гуртка «Руська 
трійця». 3. Син Дедала, який втратив 
крила і загинув. 4. Відомий фільм 
Єжи Гофмана про відомого хірурга, 
який втратив пам’ять і почав лікува-
ти людей у сільській місцевості. 5. 

Груба, цупка льняна або напівльняна 
тканина, з якої шиють вітрила, а та-
кож взуття, одяг, намети тощо. 6. Бі-
говий кінь. 7. Відомий київський ху-
дожник початку минулого століття. 
12. Відома російська поетка, урод-
жена Горенко. 13. Меценат і колек-
ціонер, чиє зібрання творів мистецтв 
поклало початок п’яти київським му-
зеям. 15. Свідоме запозичення чу-
жих творів чи думок без посилання 
на авторство, інтелектуальна крадіж-
ка. 16. Псевдо військового команди-
ра «Поліської Січі», з якої народила-
ся УПА. 17. Бічні сторони многогран-
ника. 19. Повноважний представ-
ник однієї країни на території іншої. 
20. Попередник ручки.

Кросворд №26 
від 6 березня

Варка ВОНСОВИЧ

 Популярність приносить зір-
кам не лише славу, гроші, а й на-
докучливу увагу папараці та фа-
натів, а ще — переслідування 
неврівноважених, а то й прос-
то хворих шанувальників. Так, 
американська зірка кантрі Тей-
лор Свіфт уже не раз зверталася 
до поліції по допомогу, оскіль-
ки її переслідував поціновувач її 
таланту. Тож у квітні минулого 
року Роджера Альварадо затрима-
ли правоохоронці за проникнен-
ня у житло співачки. 22-річний 
зловмисник не просто заліз у дім 
Тейлор, а зухвало прийняв душ у 
її ванній кімнаті та ще й розлігся 
спати у відпочивальні. На щастя, 
виконавиця кантрі ще не встигла 
переїхати у свій недешевий (18 
мільйонів доларів) особняк. За 
вчинений злочин Альварадо за-
арештували, а згодом засудили 
до піврічного ув’язнення.
 Та зухвалець не зробив належ-
них висновків і цьогоріч занадив-
ся й далі переслідувати улюблену 
співачку, і вже 7 березня знову 

вторгся у житло панни Свіфт.
 Коли на місце злочину при-
була поліція, то виявила, що 
Роджер приставив драбину до 
стіни, аби влізти до помешкан-
ня через вікно, попередньо роз-
бивши його каменем. На щастя, 
співачки не було вдома, інакше 
вона б пережила шок від зустрічі 
зі своїм переслідувачем. Нага-
даємо, проти Альварадо в Тей-
лор є захисний припис, згідно з 
яким, той не має права наближа-
тися до неї. Отож цього разу зло-
чинцю висунули звинувачення у 
переслідуванні, зламі помешкан-
ня, завдаванні збитків господар-
ці житла, а також в образі суду 
за порушення захисного припи-
су.
 Нагадаємо, панну Свіфт, 
крім Альварадо, вже два роки 
переслідує ще один маніяк — 
28-річний Ерік Суорбрік, який 
постійно надсилає їй листи, в 
яких погрожує зґвалтувати 
співачку. Ось такий він, зво-
ротний бік слави. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Нинішня зима в деяких частинах світу 
не хоче ніяк відступати. Особливо це поміт-
но цього річ у Канаді, де ще зовсім недавно 
були тріскучі морози в 40 градусів (подеку-
ди й до 50 (!)), та й зараз там ну зовсім не 
весняна погода. Це завдає чималих непри-
ємностей жителям цього регіону, а особ-
ливо пасажирам авіаліній. Так, нещодав-
но авіакомпанія Air Canada вимушена була 
відкласти рейс із Торонто в Галіфакс че-
рез снігову бурю. Тож пасажирам довело-
ся провести кілька годин у салоні літака на 
злітній смузі. Задоволення ще те, але на 
цьому неприємності подорожувальників не 
закінчилися, оскільки літак так і не зміг ви-
летіти в Галіфакс, а був перенаправлений 
до Фредриктона.

 Злощасний політ виявився вчетверо 
довшим, ніж планувалося, тож пасажири 
були виснажені та голодні. Яким же було 
їхнє здивування, коли просто-таки на льот-
не поле у Фредриктоні в салон літака до-
ставили піцу із сиром та пепероні, яку їм за-
мовив... пілот. Це викликало неабияке пож-

вавлення серед пасажирів, вони були зво-
рушені такою увагою і чуйністю льотчика. 
Що ж, хороший приклад для наслідування 
авіакомпаніям, яким доводиться іноді ска-
совувати рейси чи перенаправляти літаки, 
а пасажирам від цього — один клопіт і не-
зручності. ■

Тейлор Свіфт.❙

ЗА ҐРАТИ!

Тейлор Свіфт страждає 
через маніяків,
або Зворотний бік слави

■

ДИВА НА ВІРАЖАХ

Пілот здивував 
пасажирів... щедрістю
А вас пригощали піцою через незручності?

■

13 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер переважно захiд-
ний, 3-8 м/с. Температура вночi -1...-3, удень +5...+7.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -6...-8, удень +4...+6. Яремче: вночi -5...-7, удень 
+6...+8.  Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень +5...+7. Рахiв: уночi 
-5...-7, удень +5...+7. 

11 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 
22 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 68 см.
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