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Мінімальна вартість 

новорічного столу-2020 

на одного мешканця 

України становитиме 

від 500 до тисячі 

гривень
стор.  2»

Експерти застерігають: 

земельний ринок із 

концентрацією 200 га в 

одних руках може і справді 

перетворити Україну на 

сировинний придаток

Ринок по-багатому Ситі на святі

стор. 13»

У Тульчині оновили музей 

Миколи Леонтовича, чия 

мелодія стала позивною 

американських космічних 

кораблів та музикою 

голлівудської комедії

Столиця «Щедрика»

стор. 5»

стор. 6—7»

«Б.А.Й.» і Труба.❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,053 грн 

1 € = 26,478 грн

1 рос. руб. = 0,377 грн

Прорвало не лише 
Трубу, а всю 
Зе-каналізацію
Записи в кабінеті директора ДБР не є фейком
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«Експерти підрахували, що святковий стіл на вісім осіб з алкоголем, але без надмірностей, 
обійдеться приблизно у 3,5 тисячі гривень. За ці гроші можна купити традиційні для 
українського меню страви: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, кондитерські 
вироби, напої. А ось за делікатеси доведеться окремо доплатити не менше 500 гривень». 

Олег Пендзин 
член Економічного 
дискусійного клубу

УКРАЇНА МОЛОДА

ДУМКА З ПРИВОДУ 

Сверблячка 
турборежимного 
перерозподілу 
Навіщо такий поспіх у 
приватизації української землі? 
Муса ТАЇПОВ, 
спеціально для «України молодої» 
Париж, Франція 

  Уважно спостерігаю за подіями, що відбува-
ються в Україні... І відчуття грандіозної афери, 
яку збираються провернути депутати парламен-
ту, мене не полишає. Чому? Бо ще до першої росій-
сько-чеченської війни я брав участь у розробці 
«Проєкту приватизації» в Чеченській Республіці 
Ічкерія. Ми тоді дуже ретельно обговорювали всі 
варіанти, зважували їх плюси і мінуси. Пам’ятаю, 
якого важливого значення надавав майбутній при-
ватизації президент Джохар Дудаєв, як не квапив, 
але вимагав від членів комісії «особливої уваги». 
Пам’ятаю гарячі суперечки і можу сказати, що на-
віть попри емоційні дискусії спогади мої особисті 
про роботу всіх членів комісії залишилися найтеп-
ліші. В ній не було жодного «дерибанщика», заці-
кавленого у відстоюванні чи то власних, чи клано-
вих інтересів.
 І мене дивує, що сьогодні в Україні, частина те-
риторії якої перебуває під російською окупацією, 
так активно проштовхується питання саме з про-
дажу величезних площ угідь в одні руки. Невже й 
справді інших проблем, які потребують нагально-
го вирішення, немає?.. 
 Наразі, проживаючи у Франції, я чітко бачу 
ставлення до спільної, народної власності фран-
цузів, що мають багатовікову історію суверені-
тету, і — ставлення до такої власності «постсов-
ка». Повірте, різниця величезна! У Європі давно 
створено спеціальні державні інститути контролю 
за обігом землі, гарантії для фермерів і землеко-
ристувачів. І саме держава є гарантом від спекуля-
тивних перевертнів, оберігаючи громадян країни 
(і тим самим зберігаючи суверенітет Франції) від 
усіляких сумнівних угод. Зараз, спостерігаючи за 
поспішністю, з якою нинішній склад Верховної 
Ради ухвалює земельні закони, я задаюся питан-
ням: «якому народу вони слуги»!? Може, ці «нові 
обличчя» — тимчасові виконавці, завдання яких 
— швиденько прийняти потрібні якимось групам 
закони і потім піти в небуття, залишивши Украї-
ну в рабстві «нових» господарів?.. 
 Нагадаю: під час Другої світової війни фа-
шистська Німеччина вивозила з окупованої Ук-
раїни в тому числі й чорноземні ґрунти, намагаю-
чись «приживити» їх у себе. Боюся, що після та-
ких стрімких приватизаційних ініціатив новим 
господарям оптимальніше буде «видавити» насе-
лення, створивши йому нестерпні умови. А для 
приватизованої ними землі після прийняття «не-
обхідних законів» знайдуться нові працівники, 
змушені працювати на новоспечених землевлас-
ників за копійки. 
 Зазначу з власних спостережень: сьогодні єв-
ропейці, які одного разу спробували українські 
сільськогосподарські продукти, стають букваль-
но їх фанатами. Чому? Бо одного разу відчувши 
живий смак продукції, вирощеної на українській 
землі, забути його неможливо! Чому української 
сільськогосподарської продукції в Європі досі так 
мало? Чому досі так мало магазинів, які торгують 
українською сільськогосподарською продукцією? 
Це окреме цікаве питання, яке потребує відповіді 
від влади України. Бо саме влада України в хоро-
шому сенсі має лобіювати інтереси своїх виробни-
ків і надавати їм протекцію. Керівники країн Єв-
ропи саме так і роблять! Бо будь-який якісний про-
дукт — це бренд країни і довіра до неї, пов’язана з 
повагою до виробника! Пригадуєте вислів «німець-
ка якість»? На повазі й довірі міжнародної спільно-
ти значно успішніше можна забезпечити і добробут 
для громадян своєї країни! А той, хто законодавчо 
«вбиває» ексклюзивних фермерів-виробників, го-
тує народ до злиднів або до витіснення. 
 З повагою до українського народу, гаранту су-
веренітету країни! ■

Продовження теми стор. 5

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 За минулу добу збройні формуван-
ня Російської Федерації та їхні посі-
паки 8 разів порушили режим припи-
нення вогню. Противник обстрілю-
вав позиції підрозділів Об’єднаних 
сил із заборонених Мінськими до-
мовленостями мінометів калібру 82 
мм, гранатометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів та іншої 
стрілецької зброї. 
 На Луганщині в зоні відповідаль-
ності оперативно-тактичного угрупо-
вання «Схід» ворог здійснив обстрі-
ли поблизу Старогнатівки та біля 
Мар’їнки. 
 У Донецькій області, де відпові-
дальність несе оперативно-тактичне 
угруповання «Північ», російські оку-
паційні війська обстрілювали пози-
ції наших захисників неподалік Лу-
ганського, Троїцького, Кримського, 
Новолуганського і Зайцевого. 

 25 листопада втрат серед особо-
вого складу Об’єднаних сил через об-
стріли не було. Але, на жаль, є пос-
траждалі серед цивільного населен-
ня. Окупанти цинічно вели вогонь по 
Мар’їнці. 27-річна Юлія йшла міс-
том зі своєю маленькою півтораріч-
ною донькою, коли куля пробила їй 
грудну клітку та влучила у ліве пле-
че. За оцінками лікарів, стан поране-
ної стабільний. 
 Українська сторона Спільно-
го центру з контролю та координа-
ції питань припинення вогню та ста-
білізації лінії розмежування сторін 
повідомляє, що збройні формування 
Російської Федерації нахабно прово-
кують наші війська. За офіційною 
інформацією, вранці 26 листопада, 
російські найманці із застосуванням 
автоматичних гранатометів та вели-
кокаліберних кулеметів неодноразо-
во стріляли зі своїх позицій у районі 
Петрівського по наших позиціях поб-

лизу Старогнатівки. Російські оку-
панти продовжують вести вогонь у 
безпосередній близькості до меж ді-
лянки розведення. Спровокувавши 
вогонь у відповідь, вони вочевидь 
сподіваються на те, що наші захис-
ники влучать по ділянці розведен-
ня №3 «Петрівське». Об’єднані сили 
наразі вогонь у відповідь не відкрива-
ють, але готові до адекватних дій. 
 Міноборони з посиланням на дані 
Головного управління розвідки пові-
домило, що на Донбас для випробу-
вання нових зразків озброєння при-
був російський спецназ. Як зазна-
чається, минулого тижня у з’єднання 
і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) 
АК ЗС РФ прибули російські спец-
назівці із засобами технічної розвід-
ки та снайперськими гвинтівками, у 
т. ч. невстановленого зразка. Ці кад-
рові військовослужбовці ЗС країни-
агресора вивчали обстановку в райо-
нах передових позицій із використан-
ням завезеного ними обладнання і 
виконували завдання у складі снай-
перських пар і розвідувальних груп. 
 До речі, відповідно до наказу ко-
мандувача Об’єднаних сил, усі конт-
рольні пункти в’їзду-виїзду на лінії 
розмежування в межах проведення 
операції Об’єднаних сил із 1 грудня 
2019 року переходять на графік зимо-
вого періоду. Контрольно-перевіроч-
ні заходи та пропуск осіб і транспор-
тних засобів через лінію розмежу-
вання буде здійснюватися щоденно з 
08.00 до 17.00. ■

Ірина КИРПА

 Падіння курсу долара дозволить 
українцям «весело зустріти Новий 
рік» при витратах, які лише на сім 
відсотків перевищують торішні.
 На думку голови Асоціації пос-
тачальників торговельних мереж 
Олексія Дорошенка, ціни ростуть 
повільними темпами через те, що у 
2019 році інфляція становить лише 
7,3%, а це мінімальний показник за 
останні п’ять років.
 Тому мешканці України поки що 
не мають потреби робити продуктові 
запаси та напередодні свята змітати 
з полиць усе їстівне, як то кажуть, 
«на випадок атомної війни».
 — Експерти підрахували, що 
святковий стіл на вісім осіб з алко-
голем, але без надмірностей обій-
деться приблизно у 3,5 тисячі гри-
вень, — розповів член Економіч-
ного дискусійного клубу Олег Пен-
дзин. — За ці гроші можна купити 
традиційні для українського меню 
страви: салати, м’ясні та рибні про-
дукти, овочі, фрукти, кондитерські 
вироби, напої. А ось за делікатеси до-
ведеться окремо доплатити не менше 
500 гривень.
 Із класичних для новорічних 
свят страв значно подорожчав хіба 
що «Олів’є». А ось імпортні продук-
ти за цей час не сильно додали в ціні, 
а деякі навіть подешевшали. Адже 

завдяки зміцненню гривні для ім-
порту зараз створено дуже сприят-
ливі умови.
 Експерти відзначили цікавий па-
радокс: для тих українців, чия зар-
плата не перевищує позначку в 4-6 
тисяч гривень на місяць, доступни-
ми за ціною залишаються такі про-
дукти, як хліб, овочі, фрукти (які до-
рожчають щодня). 
 Зате для представників серед-
нього класу, готових викласти за 
новорічне частування більш знач-
ну суму та придбати продукти іно-
земного виробництва, навпаки, вар-
тість новорічного столу зменшиться. 
Це правило дiє за умови, якщо кіль-
кість вітчизняних товарів у продук-
товому кошику українця становить 
приблизно 20%.
 За минулий рік мінімально ви-
росли ціни на м’ясо. Наприклад, 
вартість свинини та яловичини за-
лишилася майже незмінною. Най-
демократичнішою за ціною зали-
шається курятина, експерти ствер-
джують, що ціні на цю продукцію 
рости вже нікуди, отже вона навряд 
чи перевищить 80 гривень за кілог-
рам.
 А от м’ясо качки та гуски, яких 
традиційно готують на святковий 
стіл, навіть подешевшало: продавці 
просять у середньому від 250 до 400 
гривень за тушку (торік ціни дохо-

дили до 350 гривень). Також більш 
доступними для народу стануть такі 
імпортні делікатеси, як червона 
риба та ікра: є надія, шо до Нового 
року ця продукція здешевшає завдя-
ки падінню курсу долара. 
 Зате на алкогольні напої спос-
терігається подорожчання на рів-
ні 20—40 відсотків, тому тверезий 
спосіб життя дозволить значно за-
ощадити. 
 Доповнити святковий стіл до-
поможуть ароматні мандарини та 
яскраві апельсини з Туреччини та Іс-
панії. поки що їх можна купити за ту 
ж ціну, що й минулоріч: мандарини 
продають за ціною від 22 до 28 гри-
вень за кілограм, а от апельсини — 
по 40—45 гривень за кілограм.
 Найбільшою статтею витрат для 
українців стануть кондитерські ви-
роби, адже ціни на шоколадно-мар-
меладну продукцію підскочили в се-
редньому на 30—40 відсотків. Про-
те можна знайти вихід і з цієї ситу-
ації та приготувати домашній пиріг 
або смачний торт до Нового року са-
мостійно.
 А ще, як розповіли представни-
ки Асоціації «Українські імпортери 
риби та морепродуктів», напередод-
ні новорічних свят постачальники 
зазвичай збільшують обсяги закупі-
вель, що сприяє здоровій конкурен-
ції на ринку. ■

НА ФРОНТІ

Уже й не приховують 
своєї присутності
На Донбас для випробування нових зразків 
озброєння прибув російський спецназ

■

ГАМАНЕЦЬ

Ситі 
на святі
Мінімальна вартість 
новорічного столу-2020 
на одного мешканця 
України становитиме 
від 500 до тисячі 
гривень

■

Експерти радять готувати курку — вона в ціні не зросте.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 На території Харківського 
тракторного заводу, що входить 
до складу бізнес-групи DCH Олек-
сандра Ярославського, невдовзі 
розпочнеться будівництво бага-
тофункціонального технопарку. 
Автори ідеї вже зараз називають 
свій проєкт технореволюцією і го-
тові за 13 років вкласти в його ре-
алізацію мільярд доларів. «Еко-
поліс ХТЗ» займатиме 150 гек-
тарів, де розмістять бізнес-цент-
ри загальною площею 550 тисяч 
квадратних метрів. 
 Відбір майбутніх кластерів 
проходив з урахуванням тепе-
рішніх потреб міста та регіону. 

Скажімо, сьогодні в ІТ-індуст-
рії Харківщини працює 25 тисяч 
осіб, і кількість фірм даного про-
філю зростатиме далі. Але вже з 
наступного року дефіцит площ, 
які придатні для розташуван-
ня таких компаній, сягне 60 ти-
сяч квадратних метрів. Саме тому 
на території технопарку плану-
ють створити потужний ІТ-кон-
гломерат разом із бізнес-інкуба-
тором, акселератором для стар-
тапів і навчальним центром, що 
співпрацюватиме з фізико-тех-
нічним інститутом, бізнес-шко-
лою та інститутом Конфуція, які 
діють у Національному універси-
теті імені Каразіна. 
 Інноваційними проєктами зай-
матимуться у технопарку Центр 

наукових досліджень і розробок, 
оснащений сучасним обладнан-
ням. На його базі створять агро-
технологічний кластер, що ма-
тиме постійно діючі дослідно-де-
монстраційні майданчики з нау-
ковою складовою. У свою чергу, 
розподільний центр онлайн-тор-
гівлі з власною логістичною сис-
темою тут планують як кластер, 
що здатний принести найбільш 
динамічний прибуток. Згідно зi 
статистикою, цього року обсяг 
ринку електронної продукції у 
регіоні зріс на 25 відсотків. При-
буток цього сектору склав май-
же 3,5 мільярда доларів. Розга-
лужена мережа автомагістралей 
поблизу «Екопарку ХТЗ» і пря-
мий вихід на залізницю дозволя-
ють вивести цей вид бізнесу на но-
вий рівень. 
 Реалізація цього проєкту про-
ходитиме у п’ять етапів і завер-
шиться у 2033 році. Автори ідеї 
планують залучити до будівниц-
тва кластерів іноземних i вітчиз-
няних інвесторів, оскільки ста-
тус індустріального парку пере-
дбачає певні податкові та митні 
преференції. ■

УСЕ МОЖЛИВО

Син Божий 
народиться 
по-новому
Митрополит Єпіфаній не виключає 
перенесення Різдва
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Життя сучасних українців припало на роки всіляких 
катаклізмів — щороку відбуваються непересічні події, як 
героїчні, так і трагічні, а часом й абсолютно непередбачу-
вані. І ці переміни стосуються не лише світського життя, 
а й релігійного.
 Досить несподіваною, хоча якоюсь мiрою й очікува-
ною, стала заява предстоятеля ПЦУ, митрополита Київсь-
кого і всієї України Єпіфанія, який назвав умову, за якої 
Православна церква України може почати офіційно від-
значати Різдво за новим, григоріанським, календарем 25 
грудня. А не традиційно, як звикли українські православ-
ні, за юліанським — 7 січня. Він сказав, що якщо в ПЦУ 
побачать зростання в українському суспільстві кількості 
тих, хто відзначає Різдво 25 грудня, то в церковний ка-
лендар можуть внести корективи, й зазначив, що з цим 
питанням «не виникне жодних проблем». Водночас пред-
стоятель Православної церкви України не береться про-
гнозувати, скільки часу знадобиться, щоб змінити дату 
цього великого свята.
           Єпіфаній також попросив українців не забувати, що 
на сході нашої країни йде війна, й молитися про воїнів, 
які захищають Донбас, а також тих людей, котрі вимуше-
но проживають на окупованих територіях. 
 Нагадаємо, що до 2017 року в Україні лише 7 січня 
було державним вихідним днем. Завдяки закону від 16 
листопада 2017 року, ухваленому Верховною Радою Ук-
раїни, вже третій рік поспіль офіційно святкувати Різдво 
Господнє можуть не лише православні та греко-католики, 
а  й 25 грудня — римо-католики.
 Додамо, що цьогоріч Кабінет Міністрів затвердив пере-
несення деяких робочих днів у 2020 році: зокрема, 6 січ-
ня вирішили зробити вихідним і перенесли робочий день 
на 11 січня. ■
      

ФЛЕШМОБ

Помаранчевий 
міст, парасольки 
та браслети
Київський пішохідний міст у перший 
день акції «16 днів проти гендерного 
насильства» здивував киян 
помаранчевими вогнями
Світлана СЕМИВОЛОС

 У понеділок о 17:00 на пішохідному мосту почався 
флешмоб під назвою «Розірви коло насильства» з пара-
сольками, браслетами та танцями. У ньому взяли участь 
студенти та викладачі Київського університету імені Бо-
риса Грінченка та активісти. Для безпеки та надійності 
біля мосту чергував патруль поліції, який після події роз-
дав учасникам буклети з інформацією про домашнє на-
сильство й те, як йому протидіяти. 
 Гасло флешмобу, співзвучне з його назвою, учасники 
повторювали кілька разів у різні сторони мосту, як сим-
вол інформаційного посилу на всю Україну. А сам міст за-
палав яскравим помаранчевим, символом протидії насил-
лю, аби ще більше привернути увагу киян. Адже ті зна-
ють, що зазвичай міст осяює Дніпро різними мінливими 
кольорами. 
 Помаранчеві парасольки привертали увагу водіїв, що 
рухалися під мостом, і ті сигналили у відповідь або просто 
уповільнювали рух, аби поглянути на яскраве дійство. 
 «16 днів проти гендерного насильства» — щорічна між-
народна кампанія. Вона розпочинається у Міжнародний 
день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок (25 
листопада) і триває до 10 грудня — Дня прав людини. 
 Завдання акції — привернути увагу громадськості до 
соціальних проблем, що досі існують у суспільстві, та за-
побігти домашньому насильству, поєднати зусилля для 
захисту прав кожної людини. ■

■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Каневі вирішили ра-
дикально боротися з від-
критими каналізаційни-
ми люками і засипали їх 
піском
 Як повідомляють у 
Канівській міській раді, пи-
тання відсутності кришок 
на каналізаційних люках  
неодноразово порушувалося 
на нарадах та засіданнях за 
участі міського голови Ігоря 
Ренькаса. 
 Кажуть, комуналь-
ники купують і встанов-

люють нові кришки, але 
їх крадуть знову. Однак 
інші установи, які теж ма-
ють незакриті люки, зок-
рема, де прокладено ме-
режі телефонного зв’язку 
чи інтернету, жодних дій 
для убезпечення людей 
від нещасного випадку не 
вживають.
 Тож на початку листо-
пада очільник міста Ігор 
Ренькас попередив, що 
в разі невирішення проб-
леми — перейде до ради-
кальних дій.
 «Ми граємося з вогнем! 
Не дай Бог у відкритий люк 

впаде дитина! Даю тиж-
день на те, щоб накрити всі 
люки. Інакше — засиплю 
всі щебенем», — пригрозив 
комунальникам міський 
голова.
 І виконав свою обіцян-
ку. Після неодноразових 
звернень до всіх власни-
ків каналізаційних лю-
ків, розташованих по міс-

ту, з метою упередження 
нещасних випадків два 
незакриті каналізаційні 
люки, розташовані на ву-
лиці Успенській та на по-
вороті вулиць Калініна і 
Маяковського, було заси-
пано піском. Про це місь-
кий голова сам повідомив 
депутатам міськради на 
останній сесії. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Діяльність громад-
ської організації «Вір-
ні друзі» на чолі з под-
ружжям Алли та Костян-
тина Ляпандр, у Терно-
полі відома добре. Вона 
займається порятунком, 
лікуванням і прилашто-
вуванням безпритульних 
тварин, а також бореться 
за дотримання їхніх прав 
i захист від жорстокого 
поводження. Чого тіль-
ки не вигадують ці са-
мовіддані люди, аби ви-
шукувати все нові й нові 
кошти не лише на потре-

би своїх чотирилапих пі-
допічних, кількість яких 
постійно зростає, а й для 
спорудження у перспек-
тиві комфортного при-
тулку для нічийних со-
бак і котів. Зокрема, пос-
тійно проводять так звані 
гаражні роз продажі, для 
яких усі бажаючі можуть 
приносити непотрібні їм 
речі — книжки, сувені-
ри, біжутерію тощо, які 
купують інші люди, а 
виручка іде на ліки та 
корм для тварин. Із та-
кою ж метою було ство-
рено й благодійну крам-
ничку одягу та взуття. А 
цього разу «Вірні друзі» 

з допомогою інших ор-
ганізацій i волонтерів ор-
ганізували небачене досі 
в Тернополі яскраве ма-
сове дійство під назвою 
«Благодійний котояр-
марок «КотоВасія».
 Проходив він у най-
більшому торговельно-
розважальному цент-
рі міста «Подоляни», і 
чого там тільки не було! 
І майстер-класи з ва-
ляння іграшок i папе-
ропластики, і вистав-
ка дитячих малюнків, і 
продаж сувенірів та ін-
ших виробів ручної ро-
боти, і навіть виготов-
лення срібних перстнів 

у присутності замовни-
ків. Усі виручені кош-
ти, зрозуміло, підуть 
на потреби безпритуль-
них чотирилапих. Став 
ярмарок і центром роз-
повсюдження інформа-
ційних матеріалів на 
такі важливі теми, як, 
приміром, стерилізація 
тварин, важливість до-
помоги без притульним 
котам і собакам узим-
ку, жорстокість i шкід-
ливість хутрового біз-
несу. Ну і, звичайно ж, 
були присутні живі ко-
тики, підопічні «Вір-
них друзів», яких там 
же можна було «всино-
вити» чи «вдочерити», 
і шестеро з шістнадця-
ти справді знайшли того 
дня своїх господарів.
 І організатори, і відві-
дувачі у захватi від того, 
як пройшов перший бла-
годійний котоярмарок, 
тож сповнені ентузіаз-
му продовжувати цю 
справу. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Благодійна «КотоВасія»
Започатковано нове дійство для допомоги 
безпритульним тваринам

■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Трамплін для інновацій
У розбудову технопарку «Екополіс ХТЗ» 
планують вкласти мільярд доларів

■

ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ

Знав, де впадеш 
— то й пісочку 
насипав 
У Каневі за розпорядженням 
міського голови засипали 
каналізаційні люки

■

Ось як каналізаційні люки «закрили» піском.
Фото з сайта Канівської міської ради.

❙
❙
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Кінець «медового місяця» 
нової влади й народу 
 «На зміну «медовому міся-
цю» прийшов відносно солодкий 
«цукерковий» період, — зазна-
чила директор фонду «Демок-
ратичні ініціативи» Ірина Бе-
кешкіна. — Дані останнього со-
ціологічного опитування фонду 
«Демократичні ініціативи» та 
Київського міжнародного інс-
титуту соціології (КМІС) свід-
чать про погіршення настроїв в 
українському суспільстві щодо 
команди нової влади. Усе ще від-
носно солодкий період продов-
жується за рахунок позитивно-
го ставлення до новообраних ор-
ганів влади й президента Воло-
димира Зеленського». 
 Як зазначила Ірина Бекешкі-
на, про негативні тенденції свід-
чать декотрі результати опиту-
вання. Зокрема, у листопаді 
2019 року 36% громадян вва-
жають, що Україна рухається 
у правильному напрямку, дещо 
більше — 39% — упевнені, що 
напрям руху України зараз є не-
правильним. Водночас ще в сер-
пні 50% вважали цей рух пра-
вильним, а 23% — неправиль-
ним.
 Негативних оцінок діяль-
ності вже вдвічі більше ,Зе-
ленський рейтинг тягне одно-
осібно. Залишається високою 
переконаність респондентів у 
правильності зробленого ними 
вибору на президентських вибо-
рах (69% вважають, що зробили 
правильний вибір  в обох турах 
президентських виборів, 7% — 
що вибір був правильним лише 
у першому турі, 5% — правиль-
ним лише у другому, і лише 7% 
відповіли, що їх ви бір був непра-
вильним в обох турах). 
 Перші кроки діяльності  пре-
зидента Зеленського та його ко-
манди 62% громадян оцінюють 
позитивно (19% — повністю 
позитивно і ще 43% переваж-
но позитивно). Негативні оцін-

ки дали 24%, що вдвічі більше, 
ніж у серпні.  
 Громадяни переважно по-
зитивно ставляться до перших 
рішень та пропозицій прези-
дента  Володимира Зеленсько-
го: ініціювання переговорів iз 
президентом РФ Володимиром 
Путіним для вирішення конф-
лікту на Донбасі  (позитивно — 
75%, негативно — 15%); рішен-
ня щодо  відведення військ від 
лінії розмежування (позитивно 
— 59%, негативно — 26%); на-
дання громадянства іноземцям, 
які захищали територіальну 
цілісність України (позитивно 
— 61%, негативно — 17%); від-
новлення діалогу з Польщею 
щодо проблемних історичних 
питань (позитивно — 63%, не-
гативно — 10%); рішення ле-
галізувати видобуток бурштину 
(позитивно — 71%, негативно 
— 13%); повне оновлення  скла-
ду Центральної виборчої комісії 
(позитивно — 49%, негативно — 
13,5%).  
 Водночас негативно  грома-
дяни сприймають наступні кро-
ки: рішення запровадити ринок 
землі сільськогосподарського 
призначення та скасувати мо-
раторій на її продаж  (позитивно 
— 24%, негативно — 58%); рі-
шення щодо  приватизації ве-
ликих державних підприємств 
(позитивно — 22%, негативно 
— 55%); рішення легалізувати 
гральний бізнес (позитивно — 
38%, негативно — 49%).  
 А от пропозиція щодо про-
ведення у Києві  позачерго-
вих місцевих виборів залиши-
ла більшість громадян байду-
жими — 39%,  ще 20% не ма-
ють певного ставлення до цієї 
пропозиції. Ще більше впевне-
ності у виборців, що вони зроби-
ли правильний вибір на  парла-
ментських виборах (82% проти 
5% тих, хто розцінює свій вибір 
як неправильний). І в цьому теж 
переконані виборці політичних 

сил, які пройшли до Верховної 
Ради. 
 Але розчарування роботою 
Верховної Ради недовго чека-
ло: вже в листопаді більшість 
громадян  не задоволені тим, 
як вона працює, — 47% проти 
34% тих,  кого робота Верхов-
ної Ради задовольняє. Серед ви-
борців найбільш не задоволені 
роботою Верховної Ради вибор-
ці партій «Опозиційна платфор-
ма — «За життя» (16% — задо-
волені, 74% — ні) та «Європей-
ська Cолідарність» (відповідно, 
15% і 75%), а переважно задово-
леними є виборці партії «Слуга 
народу» (задоволені 51%, не за-
доволені 30%).  
 Більшість громадян (43,5%) 
певні, що Верховна Рада допра-
цює свій термін до кінця, нато-
мість 33% вважають, що відбу-
дуться дострокові вибори (реш-
та 23%  з відповіддю не визначи-
лися).

Брак досвіду — хиби в роботі
 Водночас Зе-електорат дорос-
лішає у висновках і набирається 
досвіду швидше, ніж його обран-
ці. Так, за даними соціологів, 
громадяни переважно негатив-
но  ставляться до того, що біль-
шість новообраних депутатів ні-
коли не займалися політикою   
— 41%, вважають це позити-
вом істотно менше — 24%, а на 
думку 26%, це може бути і пози-
тивом, і негативом, залежно від 
того, чи будуть ці депутати вчи-
тися і долучати кваліфікованих 
спеціалістів.  А ще півроку тому, 
одразу після виборів, думки ви-
борців були істотно іншими: не-
гативом відсутність політичного 
досвіду в новобраних депутатів 
вважали лише 25%, 35% оціню-
вали це, навпаки, як позитив, а 
26%, як і зараз, бачили можли-
вості як  позитиву, так і негатив-
ну.    
 Загалом у суспільстві немає 
одностайності в оцінці форму-
вання однопартійної більшості 
у Верховній Раді: підтримують 
такий формат 40% і не підтри-
мують рівно стільки — 40%. 
Найбільш негативно ставлять-
ся до монопартійної більшості 
виборці партій «Опозиційна 

платформа «За життя» (71% 
— негативно і 17% позитивно) 
та «Європейська солідарність» 
(відповідно, 79% і 11%). А пози-
тивно ставляться до такого уст-
рою парламенту виборці партії 
«Слуга народу»:  59% підтриму-
ють і 24% — ні.

Усе ще очікування обіцяного
 Громадяни вважають, що 
першочергові п’ять  дій прези-
дента Зеленського та його коман-
ди мають бути наступні:   припи-
нення вогню на Донбасі — 74%, 
зростання життєвих стандартів 
людей (зарплат, пенсій тощо)  — 
51%, зниження тарифів — 37%, 
покарання винних у корупції 
посадовців — 35%, зменшення 
впливу олігархів на політику — 
28%.

Сила громадянського 
суспільства
 Громадські організації остан-
німи роками стають чи не основ-
ним послідовним виразником 
потреб цивілізованого суспіль-
ства. Так, на думку громадян, 
діяльність громадських органі-
зацій під час виборчих кампаній 
найбільш  сприяла чесності і де-
мократичності виборів. Це — 
фіксація  порушень виборчо-
го законодавства та прав виб-
орців (51%), контроль за підра-
хунком  голосів у день виборів 
(56%), контроль фінансування 
виборчого процесу (17%), про-
ведення екзит-полу в день виб-
орів на виході з виборчих діль-
ниць (16%). Відтак абсолютна 

більшість громадян (70%) вва-
жають, що діяльність громадсь-
ких організацій на виборах пот-
рібна (40% — що «дуже потріб-
на» і ще 30% — «переважно пот-
рібна).  Значно менше — 18% 
— певні, що їх діяльність або не 
надто потрібна (10%) або зовсім 
не потрібна (8%). 
 Ну і завдяки громадським 
активістам про справу вбивства 
громадської активістки  Катери-
ни Гандзюк чули 73% населен-
ня. Про громадську ініціативу 
«Хто замовив Катю Гандзюк?» 
чули 34% українців, водночас 
підтримують цю ініціативу 85% 
і лише 5% — не підтримують. 
 Ефективними дії правоохо-
ронних органів щодо цієї спра-
ви вважають лише 9%, а 74,5% 
оцінюють дії правоохоронців 
як неефективні. Причому  89% 
опитаних заявили, що для них 
особисто важливо, щоб розслі-
дування цієї справи довели до 
кінця і лише для 6% це неваж-
ливо. 
 Основну відповідальність 
за розкриття злочинів, що 
пов’язані з діяльністю громад-
ських активістів, на думку опи-
таних, несуть у першу чергу про-
куратура (66%), поліція (57%) і 
суди (38%). 
 84% громадян вважають на-
пади на громадських активістів 
важливою проблемою. Тому не 
випадково, що 77% опитаних 
певні: бути громадським ак-
тивістом в Україні не є безпеч-
ним і лише 14% впевнені у без-
печності. ■

Тетяна ПАРХОМЧУК

 Напередодні зустрічі лідерів чоти-
рьох держав у Парижі у нормандському 
форматі, де, зокрема, мають зустрітись і 
президенти України й Росії — Зеленсь-
кий та Путін, у нас почався новий виток 
порівняльного аналізу: а як зараз діяв би 
п’ятий президент Петро Порошенко? На 
якому рівні вже були б перемовини з лі-
дерами країн, котрі готові нам допомага-
ти? Зрозуміло, тонкі нитки політики не 
завжди видимі, але павутина, яку плів 
Петро Порошенко, зрештою, мала при-
вести кремлівського низькорослого на 
лаву підсудних у Гаазі. 
 А так чимало експертів сходяться на 
думці, що в українській зовнішній полі-
тиці нової влади простежується повний 
провал, оскільки, на відміну від п’ятого 
президента України Петра Порошенка, 
який чітко наголошував на євроатлан-
тичному векторі, чинний президент Во-
лодимир Зеленський не має визначеної 
позиції у зовнішньополітичній сфері.
 Про це в телеефірі заявила політич-
ний експерт Яніна Соколовська. «Я бачу 
повний провал зовнішнього вектора ук-

раїнської політики. Так, у Зеленського 
мав бути офіційний візит до США на за-
прошення президента Трампа. Але Зе-
ленський звільнив українського посла 
у США Чалого, і візит провалився. По-
рошенку можна закидати все що завгод-
но, але він послідовно б’є в одну точку  і 
йде по одному напрямку — Україні треба 
у євроспільноту, в НАТО і триматись як-
найдалі від близьких стосунків iз РФ», — 
сказала експерт.
 Якщо дивитись згори на загальну кар-
тину, то все, що відбувається сьогодні, — 
це розплата за те, що було, а вірніше — 
чого не відбулося впродовж 20 попередніх 
років незалежності: від першого року аж 
до початку війни з Росією. Ми виколиса-
ли владу (Янека і К°), яка себе вичерпала. І 
вичерпавши себе в переломному 2013-му, 

вона зрозуміла, що не зможе себе зберегти 
іншим способом, окрім як кров’ю і жерт-
вами. Кремль, завжди готовий і ласий до 
ослабленої України, це запрограмував, 
спрогнозував і цього очікував. 
 Влада за Петра Порошенка була інша. 
Чи набагато краща стосовно внутріш-
нього правління, своїх політичних хит-
рощів від попередньої — інше питання. 
Визнаймо, що сила інерції, що була збу-
дована попередніми роками української 
влади, — дуже потужна. Тому обличчя у 
владі змінились — не змінилась її при-
рода. Сьогоднішня ж Зе-влада додає ще 
більше гостроти до реалій війни і насто-
рожує відсутністю чітких позицій у зов-
нішній політиці. 
 «Я не розумію, чого хоче Зеленський 
у зовнішньополітичному векторі. Мені 

здається, що він і сам цього не розуміє. І 
це лякає», — каже Яніна Соколовська. 
Так, лякає. Але ще більше має тривожи-
ти, якщо Зеленський таки має дуже чіт-
ке уявлення — установку щодо напрям-
ку розвороту зовнішньої політики Украї-
ни. І ми всі розуміємо, про що йдеться. От 
тільки нас цей вектор не влаштовує, бо він 
протилежний уже обраному нами шість 
років тому, — шлях у безодню.
 Що ми можемо протиставити тій силі, 
яка на нас тисне? Усе: можемо пильнувати 
кожен крок влади, наполегливо тиснути в 
тилу, вимагаючи не здавати Україну, про-
довжувати допомагати армії і фронту, — 
це з одного боку, а з іншого — найпотуж-
ніша наша сила — це героїзм і мужність 
наших воїнів на фронті. А ще — правда, 
вона на нашому боці. ■

ВЕКТОР

Установка на розворот. У безодню?
Провалля зовнішньої політики «зелених»

■

ОЦІНКИ

«Медовий місяць» слуг — 
гострий токсикоз народу
Соціологія: більшість «наїлася» молодих облич

■Ірма БЕРГ

Державна будівля починає наближатися до вигляду хати, що пере-
живає один за другим буревії: всі конструкції ламаються; механіз-
ми починають відмовляти; стіни перекошуються, дах з’їжджає... 
А ці з Банкової шатри собі порозбивали — і гуляють! Грають у 
діджитилізованих молодих поводирів української нації, прогресу й 
демократії. Станіславський на це все ще з перших днів сказав би: 
«Не вірю!». У нас повірили 73%. Але, то було ще в квітні. Прига-
дується, як зараз: у дворі грали музики; Банкову вщерть перепов-
нив, як на сільському весіллі, захоплений і радісний люд: «Тепер 
усі ми — президенти!». Екстаз, словом. Як виявилось, цей стан 
наразі є одним із визначальних у бурхливій діяльності нових і мо-
лодих облич влади. 
Однак збої у діяльності та неприємні ситуації у середовищі нової 
влади трапляються настільки регулярно, що поволі Зе-команда 
скочується донизу в своєму рейтингу. 
Це падіння і зафіксували соціологи. 

Наразі виборці ще багато чого пробачать президенту.❙
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У глибині команди «слуг»
 Парламент планує голосувати за ри-
нок землі в другому читанні вже у груд-
ні нинішнього року. «Залежно від того, 
коли комітет устигне внести всі правки. 
Це може бути або з 2 грудня, або з 16 груд-
ня. Є такий план. Будемо дивитися», — 
прокоментував партійні плани керівник 
партії «Слуга народу» і водночас перший 
заступник голови однойменної фракції у 
Верховній Раді України Олександр Кор-
нієнко.
 Із референдумом щодо продажу землі 
іноземцям ситуація виглядає не так одно-
значно: референдум готують, але остаточ-
но влада із цього питання ще не визначи-
лася. «Спочатку треба ухвалити пакет за-
конів про народовладдя. Тому — приблиз-
но січень-лютий наступного року. Тоді 
заплануємо», — сказав нардеп, розповів-
ши кулуарні деталі, як проходила підго-
товка до земельної реформи у першому чи-
танні.
 «Реформу обговорювали всюди десят-
ки разів у будь-якій із цих будівель в уря-
довому кварталі. Є робочі групи — ко-
мунікативно-смислова та організаційна. 
Туди входять люди з Кабміну, починаючи 
від прем’єр-міністра Олексія Гончарука і 
закінчуючи заступниками міністра еко-
номічного розвитку Тимофія Миловано-
ва, туди входять депутати з профільного 
комітету і керівництво фракції, — напри-
клад, я. Ось цей весь хорал у 20 осiб обго-
ворює, як комунікувати реформу з депу-
татами і стейкхолдерами: що робити у від-
повідь на закиди, що йдуть від політичних 
опонентів», — розповів Корнієнко.

За кордон — тільки через опитування
 Тим часом влада вже планує ухвали-
ти закон про продаж землі іноземцям. 
Але акуратно, через референдум: як було 
обіцяно перед виборами. Втім — лише у 
випадку, коли ініціатори матимуть пев-
ність, що отримають на цьому референ-
думі потрібний результат. 
 Заступник голови комітету з питань 
економічного розвитку Верховної Ради 
України Роксолана Підласий заявила: 
референдум про продаж земельних діля-
нок громадянам iнших країн пройде тоді, 
коли українці побачать, як працює ринок 
землі. Це, на її думку, може статися через 
2-3 роки після його відкриття.
 «Референдум відбудеться не між пер-

шим і другим читанням і навіть не відра-
зу після ухвалення», — заявила Підла-
сий, розповівши про два підходи до поп-
равок про залучення іноземних громадян 
до українського ринку земель перед дру-
гим читанням проєкту закону. Перший 
підхід передбачає збереження положень 
про іноземних громадян і набрання ними 
чинностi після завершення референдуму, 
згідно з другим — їх виключення з тексту 
документа.
 Ідею з плебісцитом палко підтримує 
великий шанувальник різноманітних гро-
мадських опитувань Зе-президент Воло-
димир Зеленський. Він заявив: у грома-
дян iнших країн буде право на придбання 
земель на території України тільки в тому 
випадку, якщо українці проголосують за 
це на референдумі.
 Що ж стосується наслідків цього рі-
шення, то, на думку експертів, про по-
зитив уже на ранніх стадіях говорити не 
доводиться. Керівник політичних прог-
рам Українського інституту майбутнього 
Юрій Романенко заявив: ухвалення зако-
ну про ринок землі не відіб’ється позитив-
но на життi більшої частини українців, од-
нак воно може принести користь у майбут-
ньому, оскільки у перспективі може вия-
витися хорошим стратегічним ходом.
 На його думку, при правильному під-
ході до питання власники земельних діля-
нок можуть почати отримувати хороший 
дохід від них. У неправильному — в Ук-
раїні виникнуть монополісти, які переді-

лять між собою ринок землі. Втім, попри 
різні точки зору на тему землі, Романен-
ко вбачає користь у цих спробах: своїм рі-
шенням, за його словами, уряд запустив 
об’єктивні процеси структуризації сус-
пільства, які сприяють створенню конф-
ліктів, у яких може народитися істина.

Віза до Аргентини
 Поки одні аналітики формулюють іс-
тину, інші зазначають: земельний ринок в 
Україні таки планують відкривати під ве-
ликі корпорації. І правила гри прописані 
саме під них. 
 «Сьогодні дуже часто можна зустріти 
наївні твердження про те, що ринок зем-
лі не вигідний лендлордам і саме ці «ли-
ходії» його «гальмують», — написав  на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» економіст 
Олексій Кущ. — Кажуть так або через не-
достатність знань, або йдучи за відомим 
принципом «тримай злодія». Насправді 
якраз агрохолдинги є головними мотива-
торами «реформи».
 На думку експерта, за кожною вели-
кою аграрною корпорацією вже стоїть 
західний фінансовий «аватар», який го-
товий або викупити «під неї» опрацьо-
ваний банк землі, або дати кредит. «За-
цікавленість агрохолдингу тут пряма: за-
раз він платить пайовикам орендну плату 
в розмірі 10-12% від нормативної оцін-
ки, а західним «аватарам» вистачить і 5-
6%, — зазначає Кущ і заявляє про токсич-
ність такої схеми. — Зараз у нас сформу-

валася своєрідна аграрна тріада: сімейні, 
фермерські господарства та агрохолдин-
ги. Перші забезпечують продуктами на-
селення, фермери формують продукто-
ве різноманіття, агрохолдинги женуть на 
експорт монокультури. На даний момент 
вони конкурують за право користування 
землею, використовуючи орендні ставки, 
і тут шанси у всіх приблизно рівні. Базою 
для визначення рівня ставки оренди слу-
гує рівень доданої вартості, що генеруєть-
ся одним гектаром. Тут усе логічно: аг-
рарій не платитиме більше, ніж сам за-
робляє. Рівень доданої вартості у ферме-
ра не нижчий, ніж у великій компанії, а 
часто і вищий. І посунути його з оброблю-
ваної землі не так просто».
 Якщо ж ринок відкриють, то ситуа-
ція, на думку економіста, зміниться ра-
дикально: особливо, якщо землю дозво-
лять концентрувати в одних руках, — 
тобто купувати 200 тисяч гектарів. «Кон-
курувати покупці будуть не величиною 
орендних ставок, а вартістю фондуван-
ня. І хто виграє в такому випадку: агро-
холдинг із західним фондом і фінансовим 
«аватаром», у якого в пасиві мільярди до-
ларів під 1-2%, — або фермер, який бере 
кредит під 20%, і ще не факт, що дадуть, 
— застерігає Олексій Кущ. — Відповідь 
очевидна».
 Суб’єктний ряд лобістів, на його дум-
ку, дуже чітко визначають рівнем концен-
трації. «Якби в законі максимальний роз-
мір землі в одні руки обмежували, напри-
клад, 10 тисячами гектарів, — драйвера-
ми реформи були би середні виробники, 
якщо по тисячі гектарів — фермери, якщо 
до ста гектарів, — сімейні господарства. 
Саме тому серед підписантів «за» рефор-
му ви не побачите фермерських асоціації, 
зате там є аграрні клуби, які об’єднують 
лендлордів. А головний спічрайтер ре-
форми — Олексій Мушак, колишній нар-
деп, якого ЗМІ пов’язують з однією вели-
кою аграрною компанією. Й ухвалення за-
кону в тому вигляді, в якому він пройшов 
перше читання — це не свобода, а звичай-
ний шлях до повторення аргентинського 
сценарію і скочування країни до монови-
робництво: ріпак, соя, соняшник. А ска-
сування агрохімічних паспортів цьому 
максимально сприятиме», — резюмував 
експерт. ■

На відкритому ринку землі в Україні головним стане не ефективність господарювання, 
а здатність отримувати дешеві кредити.
Фото з сайта newskm.net.
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❙
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ДО РЕЧІ

У Болгарії іноземці обходять...
 За твердженням міністра сільського госпо-
дарства країни Десислави Таневої, з 2020 року 
громадяни ЄС зможуть придбати землю сільсь-
когосподарського призначення в Болгарії.
 Скасування мораторію на продаж землі іно-
земцям набуде чинності з січня наступного року 
після внесення змін до закону про сільськогос-
подарські землі. Документ оприлюднено на по-
чатку листопада для громадського обговорен-
ня. Перед тим, до кінця 2019 року, влада має 
скласти акт про вдосконалення регулювання 
ринку землі.
 Танева визнала: сьогодні в Болгарії іноземці 
купують землю, обходячи правила за допомо-
гою реєстрації місцевої юридичної особи.

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Влада, ухваливши Держав-
ний бюджет на 2020 рік, зовсім 
не вважає цей документ остаточ-
ним. І планує вносити коректи-
ви. В ручному режимі. Адже, як 
це самокритично вважає Дмит-
ро Разумков, закон не можна на-
звати ідеальним. 
 «Про це також говорили на-
родні депутати, звертаючись до 
уряду. Про те, що не були вра-
ховані всі пропозиції, які над-

ходили від представників різних 
політичних сил... Буде ще бага-
то дискусій навколо бюджету. Я 
впевнений, що і він зазнаватиме 
деяких змін», — зізнався спікер 
парламенту. 
 Тим часом політолог Вік-
тор Таран вважає головний 
кошторис України на наступ-
ний рік трагедією вітчизняного 
парламентаризму. «Така тур-
бошвидкість черговий раз за-
свідчила: парламент перестав 
бути політичним суб’єктом і 

гравцем... Депутати перестали 
виконувати свою найголовнішу 
функцію — контролювати ви-
конавчу владу, — написав він. 
— У цьому дуже легко переко-
натись. Достатньо подивитись, 
як проходило обговорення і за-
твердження бюджету. Фактично 
вперше за всі роки незалежності 
депутати замість того, аби стави-
ти гострі запитання Кабміну чи 
цікавитись, на які програми ос-
танні збираються перерозподі-
ляти кошти, лише безвольно, 
у режимі шаленого принтера, 
проголосували за головний фі-
нансовий документ країни». 
 А тому, як стверджує експерт, 
опосередковано погоджуючись із 
Дмитром Разумковим, бюджет і 
справді вийшов не найкращим. 
«Для «слуг» та їхнiх виборців у 
мене погана новина: суму суб-
венцій зменшили з 7 до 2 міль-
ярдів. Ці гроші підуть винятко-
во для тих мажоритарників, хто 
«обурюватиметься», або тим, від 

яких потрібні будуть голоси. На-
самперед iдеться про групу «За 
майбутнє». Для «своїх» мажо-
ритарників Зеленський приду-
мав красиву «страшилку»: мо-
вляв, на осінь будуть чергові 
вибори на суто пропорційній 
системі. Тому, мажоритарники-
«слуги», забудьте про округи, го-
лосуйте «як треба» — і ви гаран-
товано потрапите до списку. Але 
це не точно», — зазначив Таран, 
додавши ще одну причину па-
сивності нардепів: наднизький 
рівень освіченості. 
 «Оскільки більшість із них 
не розбираються ні в бюджеті, 
ні в економіці, це дає великий 
маневр для потенційних коруп-
ційних новацій у бюджеті пер-
сонально Зеленському та його 
оточенню, — сказав експерт. — 
Що стосується макрофінансо-
вих показників бюджету, то тут 
нічого ані нового, ані проривно-
го: ті самі 43 мільярди доларів, 
із яких потрібно віддати 15 мі-

льярдів на обслуговування зов-
нішнього боргу...
 Про зростання ВВП 40% уп-
родовж п’яти років треба забу-
ти раз і назавжди... Усі збіль-
шення, зокрема соціальних ви-
датків, відбуваються на рівні 
інфляційної індексації: тобто за-
рплати бюджетників виростуть 
у середньому на 5%. За всіма 
іншими соціальними статтями 
спостерігаємо скорочення ви-
датків: бюджет Зеленського ска-
совує тринадцяту пенсію, змен-
шує кошти на субсидії, зменшує 
видатки на освіту та скасовує 
програму сільської медицини». 
 Для країни відсутність со-
ціального популізму — добра 
новина. Але така реальність — 
це точно не те, на що сподівали-
ся виборці Зеленського, які очі-
кували на різке підвищення зар-
плат і пенсій.
 Тепер уважно спостерігаємо, 
як на це відреагують виборці Зе-
ленського... ■

З МОЛОТКА

Ринок по-багатому
Експерти застерігають: земельний ринок із 
концентрацією 200 га в одних руках може і справді 
перетворити Україну на сировинний придаток

■

ДЕРЖБЮДЖЕТ

Змінимо ще не раз! 
«Бюджет Зеленського», який уже скасував 
низку соціальних виплат, планують надалі 
коригувати — у бік зменшення витрат

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Зе-влада поспішає розпочати процес 
продажу сільськогосподарської землі. 
Ухвалення у другому читанні, після чого 
ринок землі одразу може стати дійсніс-
тю, заплановане вже до Нового року. 
А ще через кілька років уряд спробує 
«пробити» на референдумі рішення про 
дозвіл продавати землю для іноземців. 
Утім уже сьогодні експерти застеріга-
ють: надмірна концентрація ріллі в одних 
руках може віддати агропромисловий 
комплекс України великим транснаціо-
нальним корпораціям, замість того, аби 
робити ставку на вітчизняних фермерів 
чи дрібні сімейні господарства. 
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Говоріть, вас слухають
 За цей час у ЗМІ були вис-
ловлені найрізноманітніші ко-
ментарі та дано оцінки фігу-
рантам, голоси яких звучать 
на аудіозаписах, від мораль-
но-етично-політичних до юри-
дично-процесуальних. Я сві-
домо зупинюся лише на одно-
му, з мого погляду, головному 
(на даний момент) аспекті — 
чи дійсно мали місце ці розмо-
ви, якщо так, то чи автентичні 
(справжні) ці записи і кому на-
лежать голоси на аудіозаписах 
і, зокрема, чи належить один із 
них директору ДБР Трубі, яко-
го «прорвало», а разом із ним і 
всю ЗЕ-каналізацію. Юридич-
ний бік справи розглянемо піс-
ля офіційно проведених експер-
тиз (якщо на це спроможеться 
влада).
 За моїми плечима — бага-
торічний досвід роботи слідчо-
го МВС у радянські часи, потім 
— начальника відділу військо-
вої контррозвідки СБУ і голо-
ви парламентської тимчасової 
слідчої комісії з розслідування 
обставин убивства журналіс-
та Георгія Гонгадзе, посягання 
на життя народного депутата 
Олександра Єльяшкевича, ви-
крадення і побиття громадсько-
го діяча Олексія Подольського 
та відомих усьому світу аудіоза-
писів розмов, зроблених майо-
ром Миколою Мельниченком у 
службовому кабінеті президен-
та України Кучми.
 Працюючи слідчим, дово-
дилося неодноразово признача-
ти судово-фоноскопічні експер-
тизи розмов (як правило, теле-
фонних), які були записані на 
магнітофонну стрічку, і вивча-
ти за допомогою експертів ме-
тодику їх проведення. Під час 
роботи в СБУ знайомився з ме-
тодикою проведення експертиз 
фонограм, записаних на дроті, 
магнітних стрічках портатив-
них диктофонів та на цифрових 
носіях аудіозапису. Професій-
ні знання і практичний досвід 
застосування сучасних цифро-
вих записувальних технологій 
і методику проведення експер-
тиз аудіозаписів (відеозаписів) 
на цифрових носіях отримав, 
коли працював із вітчизняни-
ми і зарубіжними експертами 
(США, Великої Британії, ФРН, 
Австрії, Франції, Нідерландів) 
при проведенні фоноскопічних 
експертиз так званих «плівок 
Мельниченка» та перехопле-
них телефонних розмов у кримі-
нальній справі про збиття паса-
жирського літака МН17.
 Звертаю вашу увагу лише на 
фактичну (змістовну) і техніч-
ну сторони розмов на аудіозапи-
сах, оприлюднених у Теlegram-
каналі під назвою «Трубу про-
рвало». Бажано було б, якби 
ви уважно їх також прослуха-
ли (слухати тут: https://t.me/
s/trubuprorvalo)

«Ми про Трубу, 
але не тільки...»
 Вступ-коментар невідомих 
авторів до оприлюднених аудіо-
записів (орфографію і мову збе-
режено): «Привіт! Ми про Тру-
бу, але не тільки... Буде цікаво. 
І ось перша порція гівна з цієї 
труби для затравочки: пару го-

дин цікавих розмов, які показу-
ють, як вирішуються справи у 
правоохоронних органах. Як рі-
шають питання про закриття 
справи неякісних спальників 
у ЗСУ, відсторонення слідчих, 
які залізли у сферу інтересів 
Коломойського, як зупиняють 
обшуки на підприємствах Же-
ваго, а потім по дзвінку з Бан-
кової їх відновлюють.
 Головний контактер з Офісу 
президента (далі — ОП) — Анд-
рій Богдан.
 Роман Труба звертається до 
нього на «ти» і називає його не 
лише Андрієм Йосиповичем, а 
також Андрієм, «Бліжайшим» 
і «Б.А.Й-єм». 
 З ОП у ДБР особисто прихо-
дить заступник Богдана Анд-
рій Смирнов. Він безпосередньо 
дає вказівки, кого допитувати, 
кого «підвісити», а кого «дога-
няти».
 «Пріоритетною справою», 
як визнає сам директор ДБР, є 
«справа експрезидента». Про 
хід розслідування Роман Тру-
ба телефоном повідомляє главу 
ОП. Команди вручати «підоз-
ру» поставлені самим президен-
том Зеленським. І це стосується 
не лише Порошенка, а й мініст-
ра охорони здоров’я Уляни Суп-
рун, справи Київської міської 
державної адміністрації і бага-
тьох інших резонансних справ.
 Паралельно ДБР коорди-
нується з людьми Коломойсько-
го щодо Центренерго, виконує 
їх завдання і по команді Офісу 
ГПУ та ОП зупиняє всі обшуки 
щодо ПриватБанку, «бо приї-
хав МВФ». Вказівки надходять 
службовим телефоном від Рус-
лана (Рябошапки) та смс від 
Б.А.Й. (Богдана). 
 Найчастіший гість у кабінеті 
Труби — керівник його Патро-
натної служби Олександр Удо-
виченко. Це його «гаманець» 
і контактер на різних рівнях. 
Усі питання  вирішуються че-
рез нього, як і делікатні питан-
ня закриття справ.
 Особливо весело виглядає 
справа заарештованих у Мико-
лаєві нафтопродуктів. Удови-
ченко пропонує Трубі забрати 
справу у слідчого, бо пішли з об-
шуками проти компаній Коло-
мойського: «Вы что там охрене-
ли? Передайте этому пида...асу, 
что его уволят! Вы даже себе не 
понимаете во что вы влезли!». 
Удовиченко показує Трубі ро-
лик з телеканала «1+1» і роз-
повідає, що не лізти в цю справу 
просив «Андрій», якому «зво-
нил лично Беня».
 «Быстро, на х...й, закрывай-
те это дело бля..ское. Я зашлю 
ему (Богдану) постанову. По-
том скажу, что это Роман все ре-
шил. И еще Беня будет должен 
Роману».
ЕПІЗОДИ РОЗМОВ:
1. Доповідь по Уляні Супрун
 Епізод 19 червня 2019 р.
 Роман Труба, телефонні 
співрозмовники.
 Труба доповідає про розслі-
дування справ проти міністра 
охорони здоров’я Уляни Суп-
рун. Каже, що на сьогодні «пла-
нують готувати підозру». Та-
кож просить підготувати довід-
ки, бо він іде на «доповідь до 
Олександровича» (мається на 

увазі Зеленський. — Авт.).
2. Іван каже — Уляні підозру. 
Плівки Вовка.
 Епізод 26 липня 2019 р.
 Дійові особи: Роман Труба, 
Олександр Удовиченко, Артем 
Ситник — телефоном.
 Удовиченко і Труба обгово-
рюють справу Супрун. «Я був 
сьогодні з Іваном. Іван уже на-
пряму каже — давай піз...уй 
цій Уляні підозру», — нарікає 
директор ДБР. «У неї чоловік 
сенатор чи хтось там. Ти будеш 
мати найбільший негатив у цій 
країні... Це політичне рішення. 
Я не хочу». У результаті Труба 
робить висновок: «Треба іти до 
президента і питати в Бліжай-
шого (Богдана)».
 Удовиченко і Труба також 
обговорюють справу компанії 
«Арселор Міттал», яку назива-
ють «Сіл міт»: «Що, там нема 
негативу? Є. Але Боснія затри-
мала».
 Дзвонить директор НАБУ 
Артем Ситник. Він повідомляє 
Трубі про те, що його заступни-
ки фігурують на плівках НАБУ, 
знятих у кабінеті у судді Вов-
ка.
 «На звуке попали или что?» 
— переживає Удовиченко.
 «Може, він мав на увазі, щоб 
їх зараз заху...рить?» — пере-
живає про замів Труба.
 «Артемчик вас хочет затя-
нуть. Не втягиваемся», — не 
дуже розбірливо шепоче Удо-
виченко, але ми почули.
 «Треба обговорити з Блі-
жайшим», — відповідає Тру-
ба. Його в цій історії найбільше 
турбує, що «відпустка може на-
критися мідним тазом».
3. Жеваго стоп! Жеваго фас!
 Епізод 21 серпня 2019 р.
 Дійові особи: Роман Тру-
ба, Максим Резніченко — на-
чальник другого слідчого відді-
лу Першого управління органі-
зації досудових розслідувань 
ДБР.
 Почувши про виїзд слідчих 
для проведення обшуків на під-
приємствах Костянтина Жева-
го, Роман Труба різко їх зупи-
няє. Він аргументує це «держав-
ною позицією». Після розмови 
зі слідчим директор ДБР наби-
рає когось, у кого запитує по-
ради: «Привіт, просто вибачай, 
тут одне термінове питання, по 
«Ж» питання, «Ж», «Ж». Же-
ваго, Жеваго. Там ми ще за-
вчасно запланували кілька не-
значних обшуків. Там просто 
задіяні і міліція, й інші, може, 
я б їх тихенько провів?» Труба 
звертається до співрозмовника 
на «ти» з інтонацією, коли дуже 
хоче вислужитися. Так він спіл-
кується з Богданом. «Усе тоді, 
ми робимо», — робить він вис-
новок уголос.
4. Андрію Йосиповичу, справа 
Пороха для нас пріоритетна!
 Епізод 17 липня 2019 р.

 Дійові особи: Роман Труба та 
Андрій Йосипович Богдан, гла-
ва ОП.
 Роман Труба просить поміч-
ницю покинути кабінет і на-
бирає «Андрія Йосиповича», 
щоб відзвітувати про свій ран-
ковий брифінг щодо неприходу 
на допит «Пороха». Він також 
«радиться» щодо наступного 
виклику Порошенка на допит у 
справі Корбана.
 «Там повістка вручається за 
три дні і ми технічно не могли 
його викликати на п’ятницю. 
Давай ми тут зробимо паузу. 
Як я розумію, нам у цьому про-
вадженні потрібен якийсь ре-
зультат юридичний. Да. Якщо 
ми його викличемо на п’ятницю 
навіть по безпредєлу, він змані-
пулює і виставить себе жерт-
вою, — каже Труба. І далі, вис-
лухавши співрозмовника, інто-
нацією, як у епізоді з Жеваго, 
додає: — Андрію Йосиповичу, 
я тобі обіцяю, що я все зроблю. 
Ця справа для нас пріоритет-
на!».
5. Коли буде команда «фас»!
 Епізод 9 вересня 2019 р.
 Дійові особи: Роман Труба та 
Олександр Удовиченко.
 Перед поїздкою Труби до 
«генерального» (Рябошапки) 
Удовиченко пропонує директо-
ру передати «їм» справу ДБР по 
ВРП (Вища рада правосуддя). 
«Тому що коли буде команда 
«фас», і ми направимо, а вони 
почнуть плюватися, а так від-
дамо на вивчення і, можливо, в 
них будуть зауваження та своє 
бачення, після чого потім «ми 
відрегулюємо та зробимо».
6. Нарада у президента
 Епізод 19 вересня 2019 р.
 Дійові особи: Роман Труба, 
Ірина Демішева — піарконсуль-
тант директора ДБР, Анжеліка 
Іванова — прессекретар ДБР.
 Труба розповідає подроби-
ці наради силовиків із заступ-
никами у президента. Він ді-
литься, що точно працює до 31 
грудня, якщо не продемонс-
трує результат. Теми, щодо 
яких поставлені завдання: Ук-
роборонпром, КМДА, Фонд га-
рантування вкладів, будівниц-

тво порту «Одеса», Аграрний 
фонд, бурштин, ліс, Грибови-
цьке сміттєзвалище, митниця, 
екологічна сфера, «екс» (маєть-
ся на увазі Порошенко. — Авт.). 
Через кілька хвилин після за-
вершення розмови з Деміше-
вою та Івановою Труба набирає 
когось по телефону і радиться 
щодо справ: «у мене є економі-
ка і політика. Як скажете, ми 
в такій справі й організуємо. 
Мені головне, щоб ефективно і 
результати».
7. Смирнов: «мне спускают ве-
ликие задачи» 
 Епізод 16 вересня 2019 р.
 Дійові особи: Роман Труба, 
Андрій Смирнов — заступник 
керівника ОП.
 Смирнов укотре приходить 
до Труби. «Роман Михалыч, я 
прошу прощения, что тебя де-
ргаю. Мне спускают великие 
задачи».
 «Он следит за нами», — 
стверджує Труба, отримавши 
повідомлення від когось.
 Далі Смирнов і Труба про 
щось шепочуть. Чути лише фра-
зу «человек должен не вылазить 
с допросов». Директор ДБР на-
бирає когось і просить перевіри-
ти номер справи «42019 в кін-
ці 1288». «За...обувати його, 
щоб він ходив і ходив», — каже 
Смирнов. Труба пропонує йому 
контакт зі слідчим у Києві, 
«щоб ти щодня казав, дивив-
ся». Вони обговорюють, як пра-
цює Олег, з яким Смирнов уже 
говорив.
 Смирнов: «Ну, я им пришел 
подсказал, что нужно сделать... 
Как мы идем, кого выдвинуть, 
кого дернуть... И нам надо поти-
хоньку... Потому что расправил 
Атлант плечи. Ходит по городу, 
бля...ь. Пошли все на х...й. У 
меня большой дядя. Я в теме». 
З розмови зрозуміло, що йдеть-
ся про Порошенка.
 Вони також обговорюють пи-
тання формування громадської 
ради ДБР, чому заважає «лох ту-
пой Колесников». Труба ціка-
виться, чи він не в «команді». 
Смирнов відповідає, що він «не 
в команде Гены Корбана, он не 
в команде Филатова, он не в ко-

КАСЕТНИЙ СКАНДАЛ■

Прорвало 
а всю

Чи є записи, зроблені в кабінеті директора 
ДБР Романа Труби, автентичними

Апаратура для прослуховування, виявлена в кабінеті директора ДБР Труби 21 вересня 2019 року.❙

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, генерал-лейтенант СБУ, 
кандидат юридичних наук 

Уже тиждень як Україну лихоманить новий 
«касетний скандал», коли ввечері 19 листопа-
да анонімне джерело в Теlegram-каналі під на-
звою «Трубу прорвало» оприлюднило аудіозаписи розмов нібито в 
кабінеті директора ДБР Романа Труби, на яких чутно дуже схожий  
на його голос. 
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манде Коломойского. Он сам по 
себе. Он сумасшедший». Смир-
нов повідомляє, що Колесников 
взяв на зарплату Шрама. «Ког-
да я с тобой встретился, я полу-
чил мандат от начальника», — 
завершує тему Смирнов.
 Далі заступник керівника 
офісу президента просить ви-
рішити питання людини, пріз-
вище якого пише на листочку. 
Пізніше папір знищують у шре-
дері. Труба дзвонить до слідчого 
і запитує: «На яку годину Клич-
ко?». 
 Смирнов продовжує: «Вот 
есть люди, они спрашивают, а с 
кем?».
8. Є МВФ. «Две недели не тро-
гать Приват и НБУ»
 Епізод 13 вересня 2019 р. 
 Роман Труба, Олександр 
Удовиченко.
 Труба отримує від «Русла-
на» (Рябошапки) інформацію 
про необхідність зупинити об-
шуки у Дніпропетровській 
міськраді. Удовиченко набирає 
слідчого і перепитує, чи вони не 
проводять обшуки. Після цього 
до Труби на телефон приходить 
повідомлення від Богдана.
 Труба: «Ну, то що я казав. 
Две недели є МВФ. Не трогать 
Приватбанк и НБУ».
 Удовиченко: «Це хто напи-
сав?»
 Труба: «Б.А.Й.»
9. Спальники для армії — нічо-
го критичного
 Епізод 19 липня 2019 р.
 Роман Труба і Михай-
ло Немировський — фірма 
«Монітор». Власник компанії- 
виробника спальних мішків для 
армії не задоволений допитом у 
поліції і приходить домовити-
ся з Трубою, щоб це зробили у 
ДБР. Бізнесмен говорить слово-
пароль: «Старший» йому гово-
рив, заїхав та передавав «огром-
ный привет».
 Труба: «Там нічого критич-
ного у вас немає, якісь там дріб-
ниці».
 Немировський: «Я вас не 
беспокоил, но посоветовался со 
«старшим».
 Немировський: «...может, 
не надо, чтобы допрашивал, мо-
жет, лучше чтобы меня следова-
тель допрашивал?»
 Труба: «Да. Да. Давайте 
мы».

 Немировський: «Я вас дуже 
буду... ну, ну вы же понимае-
те. Если там будет нужна по-
мощь по какой-то эксперти-
зе, там провести, ну, помогите, 
правильно? Ну, что бы оно пра-
вильно было».
 Труба: «Давайте таким чи-
ном, зараз я все організую.
 Немировський: «Я же тоже 
нормальный человек, тоже при-
гожусь».
 Директор ДБР віддає всі на-
кази слідчим просто з кабінету: 
«замкни все на слідчих». На пи-
тання Немировського, що далі 
йому робити і чи чекати дзвін-
ка, Труба повідомив, що наступ-
ного тижня після заслуховуван-
ня слідчих він зв’яжеться з ним. 
При цьому він каже, що не ба-
чить у справі якогось злочину.

 Насамкінець люди, які оп-
рилюднили ці записи, пояс-
нюють, хто вони такі: «Ми ко-
манда людей, яка отримала від 
надійного джерела сотні годин 
різноманітних цікавих записів 
вищого керівництва України. 
Кілька тижнів ми працювали 
над ними і починаємо ділитись 
із вами. Ми хочемо жити у пра-
вовій державі.
 Ми серйозно вважаємо, що з 
цієї історії і президент, і грома-
дяни мають зробити відповідні 
висновки».
10. Справами Майдану не пе-
реймайтесь!
 Далі буде ще більше лайна, а 
поки для затравки тримайте за-
пис по «Справах Майдану», де 
Трубі радять ними «не перей-
матись» (запис можете прослу-
хати за вище зазначеним поси-
ланням, вказаним перед всту-
пом-коментарем).

Раджу не брехати,
 а подати у відставку
 Акцентую особливу увагу 
на обсяг кожного аудіозапи-
су в мегабайтах (МВ) і встанов-
лений мною час кожної розмо-
ви на фонограмі за хронологією 
епізодів: 1-й — 08:00 (хв. сек.), 
29,3 МВ; 2-й — 09:43, 35,6 МВ; 

3-й — 16:09, 59,1 МВ; 4-й — 
04:11, 15,3 МВ; 5-й — 01:14, 4,5 
МВ; 6-й — 06:42, 24,5 МВ; 7-й 
— 16:22, 60 МВ; 8-й — 04:28, 
16,4 МВ; 9-й — 13:53, 51,1МВ; 
10-й — 01:43, 6,3 МВ. 
 Зауважу, що на сьогодні спе-
ціалістами новітніх технологій 
розроблені комп’ютерні про-
грами, які мають спецслужби 
країн світу, що ведуть бороть-
бу з міжнародним тероризмом, 
можливість упродовж декіль-
кох хвилин ідентифікувати осо-
бу за її голосом (а також за ві-
део або фото), яку підозрюють у 
причетності до тероризму. 
 Нагадаю, що 20 листопада о 
16 год. на пресконференції ди-
ректор ДБР Труба заявив, що 
оприлюднені аудіозаписи в його 
кабінеті — «це фейк і провока-

ція» і додав, що не планує пода-
вати у відставку. На запитання 
журналістів, чи то його голос на 
записах, Труба не відповів.
 Ще 21 вересня Труба у своє-
му Теlegram-каналі повідомив: 
«Сьогодні у моєму кабінеті ви-
явлена апаратура для прослу-
ховування, яка була професій-
но вмонтована у вентиляційну 
систему. Працювали спеціаліс-
ти. Стоїть «прослушка» в од-
ному місці або в декількох — 
з’ясовуємо, як і те, до кого вона 
приведе».
 На мою думку, «прослушка 
привела» до самого директора 
ЗЕ-каналізації.
 Не виключаю, що оприлюд-
нені аудіозаписи можуть бути 
«провокацією», щоб збури-
ти суспільство і підставити під 
удар самого Зеленського або від-
волікти суспільство від якихось 
серйозніших політичних подій, 
які можуть відбутися найближ-
чим часом. 
 Але те, що ці записи не є 
«фейком» і що на них звучить 
голос самого Труби, сьогодні я 
уже можу стверджувати! Аудіо-
записи — достовірні (автентич-
ні), а голос на них — директора 
ДБР Труби!!!
 Щодо відмови Труби подати 

у відставку, то тут немає нічого 
дивного, якщо ви уважно про-
слухали аудіозаписи. Був би він 
офіцером і мав честь, я пореко-
мендував би йому, що роблять у 
таких випадках... 
 Як пише «Вікіпедія», «Тру-
ба — термін, який має кілька 
значень. Одне з них — довгий 
ПОРОЖНИСТИЙ предмет, зви-
чайно кільцевого перерізу, при-
значений для переміщення рі-
дини, пари, газу, НЕЧИСТОТ і 
т. ін.».
 Досить дивною (хоча і тут 
немає нічого дивного — стовід-
соткова людина Зеленського) 
була позиція генпрокурора Рус-
лана Рябошапки, який на спіль-
ній пресконференції з Трубою 
стверджував, що «у нас немає 
можливості підтвердити автен-
тичність цих записів». Лише 
під шквалом запитань жур-
налістів Рябошапка змушений 
був заявити, що аудіозаписи все 
ж таки перевірять. 
 Запевняю пана генерального 
прокурора, що така можливість 
у СБУ є!
 Ідентифікація особи за озна-
ками мовлення засобами фонос-
копічної експертизи можлива 
за умови придатності мовленнє-
вого матеріалу, зафіксованого в 
наданих на експертизу дослід-
жуваній і порівняльній фоног-
рамах. Придатність мовлення 
обумовлюється такими якостя-
ми:
 1. Загальна тривалість мов-
лення особи становить не менше 
однієї хвилини.
 2. Спектральні складові за-
фіксованого мовленнєвого сиг-
налу розташовуються в інтер-
валі частот 200 — 3600 Гц.
 3. Відношення сигнал/шум 
у зафіксованому у фонограмі 
мовленні становить не менше 
5 ДБ.
 4. Мовленнєвий сигнал за-
фіксований без амплітудно-
спектральних спотворень.
 5. Обробка та стиснення мов-
леннєвого сигналу при передачі 
та фіксації створює потік даних 
не менш як 8000 біт/сек.
 У нашому випадку всі ці ви-
моги наявні, щоб ідентифіку-
вати осіб, голоси яких звучать 

на фонограмах, оприлюднених 
у Теlegram-каналі під назвою 
«Трубу прорвало».
 За моєю інформацією, в до-
стовірності якої я не сумніва-
юся, СБУ вже зробила свою 
(оперативну, не судову) фонос-
копічну експертизу, про ре-
зультати якої голова СБУ Ба-
канов доповів Зеленському, 
після того як той вночі 21 лис-
топада на брифінгу в Очакові 
заявив: «Спочатку я прочитав, 
що була «прослушка» у Труби 
в ДБР. А потім прочитав, що 
Труба спростував це, сказав, 
що це «фейк». Завтра будемо 
розбиратися», — зауважив Зе-
ленський.
 Можу стверджувати, що 
Зеленський, Баканов, Богдан, 
Рябошапка і Труба знають, що 
викладені в Теlegram-каналі 
під назвою «Трубу прорвало» 
10 епізодів розмов аудіозаписів 
НЕ є фейком. Записи цих епі-
зодів є АВТЕНТИЧНИМИ (тоб-
то достовірними!). Ознак елек-
троакустичного та іншого мон-
тажу, корекції, стирок, пору-
шення безперервності запису, 
реконструкції або інших тех-
нічних змін, привнесених у 
зміст фонограм зазначених епі-
зодів у процесі або після закін-

чення звукозапису не виявле-
но. Голос на фонограмі, який 
дуже схожий на голос Труби, 
належить Трубі! 
 Думаю, що впродовж тиж-
ня-двох будуть оприлюднені 
висновки іноземних компаній, 
які проводять фоноскопічні ек-
спертизи аудіо- і відеозаписів. 
Упевнений, що вони підтвер-
дять моє твердження, що 10 
епізодів зазначених аудіоза-
писів є автентичними.
 Свого часу, коли були оп-
рилюднені аудіозаписи розмов 
у кабінеті президента Кучми 
(так звані «плівки Мельничен-
ка»), на яких йшлося про вчи-
нення злочинів вищим полі-
тичним керівництвом країни і 
керівниками правоохоронних 
органів, фігуранти цих розмов 
президент Кучма, глава АП 
Литвин, керівник МВС Крав-
ченко, голова СБУ Деркач та-
кож називали записи, де зву-
чали їхні голоси, «монтажем» 
і стверджували, що в них «не-
має можливості підтвердити 
автентичність цих записів».
 Знайшлися і можливості, і 
експерти, які встановили, що 
аудіозаписи є автентичними, 
а голоси на них належать їм, 
і свідки, які підтвердили до-
стовірність цих записів. Тому 
раджу нинішній ЗЕ-команді 
пам’ятати про це і не брехати 
вільним громадянам України! 

Вова, повертайся 
у «95-й квартал»!
 Головним питанням «про-
рваної ЗЕ-каналізації», на мою 
думку, є — за дорученням кого 
Богдан (він же Б.А.Й., він же 
«Бліжайший», він же Андрій, 
він же Андрій Йосипович...) 
давав Трубі незаконні вказів-
ки, що робити у кримінальних 
провадженнях і відносно яких 
осіб (кого «підвісити», кого 
«допитати», кого «доганяти», 
кому «вручити підозру», які 
«справи закрити», про «забо-
рону проводити обшуки у ком-
паніях Коломойського», що 
«справа експрезидента є пріо-
ритетною», що «команди вру-
чити підозру поставлені самим 
президентом Зеленським» і т. 
д. і т. п.)?! 
 Глибокий аналіз змісту 
аудіозаписів та подій, які від-
буваються в Україні і світі за 
участі Зеленського (напри-
клад, процес імпічменту пре-
зидента США Трампа), дає під-
стави зробити висновок, що 
незаконні усні вказівки (до-
ручення) Богдану і Рябошапці 
віддавав особисто Зеленський.
 Спростувати цей висно-
вок Зеленський зможе лише 
за умови, якщо негайно звіль-
нить Богдана з займаної поса-
ди та внесе до парламенту по-
дання про отримання згоди на 
звільнення Рябошапки, забув-
ши про те, що «генеральний 
прокурор 100-відсотково його 
людина» (про що він говорив 
по телефону президенту США 
Трампу в липні цього року).
 Не зробивши цього, Зеленсь-
кий лише підтвердить, що Бог-
дан, Рябошапка і Труба вико-
нували його усні незаконні (по 
суті злочинні) вказівки (дору-
чення) у кримінальних провад-
женнях, що вже є достатньою 
підставою для початку проце-
дури імпічменту щодо самого 
Зеленського, оскільки в тако-
му випадку в його діях будуть 
ознаки посадових злочинів. 
 За таких обставин раджу Зе-
ленському добровільно подати 
заяву про свою відставку і ого-
лосити її особисто на засіданні 
Верховної Ради України (ст.109 
Конституції України). Вова, по-
вертайся в «95-й квартал»! ■

Можу стверджувати, що Зеленський, Баканов, Богдан, Рябошапка і Труба знають, 
що 10 епізодів розмов аудіозаписів НЕ є фейком. Вони автентичні!

«Б.А.Й.» і Труба.❙

не лише Трубу,
Зе-каналізацію
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НОВИНИ ПЛЮС

Сотні вбитих під час протестів 
в Ірані
 Як повідомила в понеділок, 25 листо-
пада, міжнародна правозахисна організа-
ція «Міжнародна амністія», під час протес-
тів в Ірані загинули щонайменше 143 осо-
би. Іранська влада визнає лише 5 смертей. 
Масові заворушення в Ірані розпочалися 
15 листопада, через кілька годин після ого-
лошення про реформу державних дотацій 
на бензин. Згідно з цією реформою, дотації 
підвищились для найбідніших іранців, але 
одночасно різко зросли ціни на пальне. На 
тлі економічної кризи, ця реформа викли-
кала обурення мешканців, які почали вла-
штовувати протести по всій країні. Уряд, у 
відповідь, повністю обрізав доступ до ін-
тернету, щоб протестувальники не могли 
викладати відео маніфестацій. Також у по-
неділок на цьому тижні влада організува-
ла контрманіфестацію, учасники якої скан-
дували «Геть Америку!», «Геть Ізраїль!» та 
«Геть заколотників!». У відповідь, влада 
США закликала «Фейсбук», «Інстаграм» 
та «Твіттер» закрити акаунти вищого керів-
ництва Ірану. Іранська влада відповіла аре-
штом майже 180 учасників масових анти-
урядових демонстрацій. Сили безпеки за-
стосовують проти мітингарів вогнепальну 
зброю та сльо зогінний газ. Лише за один 
день протестів неділі, 24 листопада, сило-
вики застрелили 13 демонстрантів. Анти-
урядові виступи в різних містах країни роз-
почалися ще в жовтні. Загалом із початку 
протестів у країні загинуло понад 340 де-
монстрантів.

Нова єврокомісія без британців
 Країни ЄС офіційно схвалили склад 
нової Єврокомісії без британців. Рішення 
про це було лише формальністю, позаяк 
минулого тижня свою згоду вже вислови-
ли посли країн Євроспільноти. Остаточ-
не рішення стосовно складу Європейської 
комісії приймуть депутати ЄП. Голосуван-
ня на пленарному засіданні Європарла-
менту в Страсбурзі відбудеться у сере-
ду, 27 листопада. У списку комісарів не-
має представника Великої Британії. Уряд 
у Лондоні не запропонував свого канди-
дата, пояснюючи це наближенням парла-
ментських виборів і «Брекзиту». Британці 
мають вийти з ЄС найпізніше в кінці січня 
2020 року.

Зіткнення гелікоптерів
 Одразу 13 французьких військових 
загинули внаслідок зіткнення двох гелі-
коптерів під час антитерористичної опе-
рації в західноафриканській країні Малі. 
Про це повідомила вчора, 26 листопа-
да, пресслужба французького президен-
та Емманюеля Макрона. Макрон висло-
вив співчуття родинам загиблих і відзна-
чив відданість військових, які борються з 
джихадистами у Західній Африці. З 2012 
року в Малі триває війна проти джиха-
дистів, які активізувалися у країні внаслі-
док хаосу в сусідній Лівії після вбивства 
диктатора Муаммара Каддафі у жовтні 
2011 року. У січні 2013 року Франція зі 
згоди Ради Безпеки ООН розпочала вій-
ськову операцію «Сервал» проти джиха-
дистів. З серпня 2014 року Франція та 
її союзники проводять у Малі операцію 
«Бархан», спрямовану на знищення осе-
редків джихадистів у пустельних районах 
країни. Загалом з 2013 року в країні вже 
загинули 38 французьких військових.

Джуліан Ассанж «може вмерти 
у в’язниці»
 Більше 60 лікарів зі всього світу підпи-
сали відкритий лист до міністра внутрішніх 
справ Великої Британії Пріті Пател та чле-
на тіньового кабінету Даян Еббот, у якому 
висловили серйозне занепокоєння станом 
здоров’я Джуліана Ассанжа, який з 11 квіт-
ня перебуває у лондонській в’язниці макси-
мально суворого режиму «Белмарш». При-
водом для звернення до британської вла-
ди стали свідчення журналістів та право-
захисників, що засновник викривального 
сайта «Вікілікс» утримується в ув’язненні 
«в нелюдських умовах» і якщо вони не змі-
няться найближчим часом, то він може за-
гинути. Ассанж потребує термінової ме-
дичної та психологічної допомоги, попе-
реджають вони у листі. «З медичної точки 
зору, ситуація невідкладна. Не можна гая-
ти час», — наголосили лікарі.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Україна посіла 96-те місце зі 167 
країн у світовому рейтингу процвітання, 
який щороку укладає аналітичний центр 
Legatum Institute, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
Автори аналізують кожну країну за низ-
кою показників, які дозволяють оцінити 
стан різних сфер життя: безпеки, охоро-
ни здоров’я, свободи, інвестиційного клі-
мату, природного середовища тощо.
 Як свідчить звіт Legatum Institute, 

найсильніші сторони України — освіта, 
за якою Україна перебуває на 37-му місці 
у світі, та умови життя (69-те місце). Най-
слабшими сторонами, на думку уклада-
чів рейтингу, є соціальний капітал (129-
те місце) і безпека (145-та сходинка).
 Сусідами України в загальному рей-
тингу є Куба (97) і Туніс (95). З минулого 
року Україна піднялася на три позиції (з 
99-го місця на 96), але все ще перебуває на 
10 сходинок нижче, ніж 10 років тому.
 До першої десятки лідерів світово-

го процвітання потрапили: Данія, Нор-
вегія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія, 
Нідерланди, Нова Зеландія, Німеччина, 
Люксембург та Ісландія. Велика Британія 
посідає 11-ту сходинку, Сполучені Штати 
— 18-ту, Франція — 23-тю, Іспанія — 25-
ту, Польща — 36-ту, Грузія — 53-тю.
 В аутсайдерах — Центральна Афри-
канська Республіка, Ємен та Південний 
Судан, які опинилися на останніх пози-
ціях.
 Стосовно колишніх республік СРСР, 
то вище України в цьогорічному рейтин-
гу опинилися Естонія (21-ша – ця балтій-
ська країна навіть випередила Бельгію та 
Францію), Литва (33), Казахстан (68), Бі-
лорусь (73), Росія (74), Молдова (81), Кир-
гизстан (88) та Азербайджан (92). Україна 
таки спромоглася випередити Узбекистан 
(103), Туркменістан (108) та Таджикистан 
(114). І все ж якось досить слабенько ми 
«цвітемо» на своїх найродючіших у світі 
чорноземах... ■

НАЙ-НАЙ...

Десь між Кубою і Тунісом
Оприлюднено щорічний світовий рейтинг процвітання. 
Україна «цвіте» на 96-му місці

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Уже відомі деякі деталі 
зухвалого пограбування му-
зейної скарбниці «Зелене 
склепіння» у Дрездені, яке 
сталося в ніч на понеділок, 
25 листопада. Як повідомляє 
«Німецька хвиля», крадіжку, 
за попередніми даними, скої-
ли двоє злочинців, які розрі-
зали ґрати на вікні, що вихо-
дить у двір, та залізли у при-
міщення. Після цього вони 
підійшли до вітрини з кош-
товностями та розбили її со-
кирою. «Справа була завер-
шена за кілька хвилин», — 
цитує очільника поліції Фол-
кера Ланґе агенція dpa. При 
цьому поліція припускає, що 
до злочину причетні ще кіль-
ка осіб.
 Правоохоронці додають, 
що незадовго до крадіжки за-
горівся електричний щиток 
неподалік музею, через це о 5-
й годині ранку був відключе-
ний струм. За попередніми да-
ними, пожежу на ньому вла-
штували саме злочинці, аби 
таким чином вивести з ладу 

систему сигналізації в музеї.
 Є дані, що грабіжники 
втекли з місця злочину на ав-
томобілі Audi A6. Таке саме 
авто пізніше було підпалено 
на одній iз підземних стоянок 
за кілька кілометрів від цен-
тру Дрездена. Зараз автівку 
вивчають криміналісти. Ще 
раніше поліція припускала, 
що злочинці втекли з міста 
автобаном. Місцеві правоохо-
ронці оточили палац, у якому 
розташований музей. Сам за-
клад не працює.

 Злочинці викрали діаман-
тові гарнітури XVIII сторіччя. 
Сума завданого збитку досі 
точно невідома. У понеділок 
видання «Більд» повідомило 
про те, що вартість викраде-
них об’єктів становить близь-
ко мільярда євро. Але ввечері 
стало відомо, що були викра-
дені не всі гарнітури, як вва-
жалося спочатку. «Ми знає-
мо, що після того, як місце 
злочину знову оглянули і був 
здійснений пошук доказів, 
на щастя, багато об’єктів ви-

явилися ще там», — сказала 
генеральна директорка му-
зейного об’єднання Дрездена 
Маріон Акерманн в інтерв’ю 
«Радіо 1».
 За словами пані Акер-
манн, головна шкода поля-
гає навіть не у вартості вкра-
дених коштовностей, а в по-
рушенні цілісності ансамблю 
прикрас. Вона сподіваєть-
ся, що через всесвітню сла-
ву вкрадених ювелірних ви-
робів їх не вдасться прода-
ти. Водночас вона вислови-
ла побоювання, що каміння 
з коштовностей можуть про-
дати окремо.
 «Зелене склепіння» — ко-
лишня скарбниця саксонсь-
кого курфюрста Августа 
Сильного. З 1724 року вона 
працює як музей. До колек-
ції «Зеленого склепіння» з-
по між іншого входять ти-
сячі ювелірних виробів, рід-
кісних коштовностей, скуль-
птур, чаш i сервізів. Злочин 
уже називають одним із най-
масштабніших пограбувань 
у післявоєнній історії Німеч-
чини. ■

КРИМІНАЛ

«Заробили» мільярд за кілька хвилин
Поліція розповіла подробиці пограбування музею у Дрездені

■

Музей поки що зачинений для відвідувачів.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 В Албанії в ніч із понеділ-
ка на вівторок, 26 листопада, 
стався землетрус, який вва-
жають найсильнішим за ос-
танні кілька десятків років. 
 За даними Геологічної 
служби США, магнітуда зем-
летрусу становила 6,4 бала. 
Осередок поштовхів зафік-
сований за 30 кілометрів на 
північний захід від столиці 
Тірани на глибині 20 кіло-
метрів. Землетрус супровод-
жувався низкою афтершоків 
(повторних поштовхів) маг-
нітудою вище 5 балів. Згідно 
з даними Європейсько-Серед-
земноморського сейсмологіч-
ного центру, магнітуда одно-
го з них сягала 5,3 бала.
 Агенція «Ассошіейтед 
пресс» повідомляє про що-

найменше чотирьох загиблих 
та 150 травмованих. Нато-
мість «Євроньюс» повідом-
ляє про шістьох загиблих та 
сотні поранених. Пошкодже-
но багато будинків.
 Через підземні поштов-
хи люди серед ночі змушені 
були покинути свої домівки й 
вийти на відкритий простір. 
За даними місцевих ЗМІ, 
зокрема, значних руйнувань 
зазнав ресторан у Дурресі — 
там солдати допомагали лю-
дям вибратися із пошкод-
женої будівлі. Щонайменше 
три багатоквартирні будин-
ки й станція розподілу елек-
троенергії були зруйновані 
в Тумані. В цьому місті, що 
за 36 кілометрів від Тірани, 
як повідомляє міністерство 
оборони Албанії, загинули 
чоловік і жінка. Також пові-

домляють, що один чоловік 
вистрибнув із вікна через 
паніку. Внаслідок обвалу бу-
динку в Дурресі, за 33 кіло-
метри від Тірани, загинув ще 
один місцевий мешканець. 
 У вересні цього року по-
передній землетрус пошко-
див сотні будівель в Албанії, 
яка розташована на узбереж-
жі Адріатичного та Іонічно-
го морів і регулярно відчуває 
сейсмічну активність.
 Міністерство закордонних 
справ України оприлюднило 
рекомендації для українсь-

ких громадян, які могли опи-
нитися у районі сильного зем-
летрусу в Албанії. «Закли-
каємо українців, що перебу-
вають у регіоні землетрусу, 
повідомити про себе рідним, 
а в разі необхідності — звер-
нутися до Почесного консула 
України в Албанії Бледі Бай-
рактарі +355693655685», — 
написав у «Твіттері» 26 лис-
топада заступник голови де-
партаменту консульської 
служби Міністерства закор-
донних справ України Ва-
силь Кирилич.■

СТИХІЯ

Сон як рукою зняло
В Албанії стався найсильніший за останні 
десятиріччя землетрус

■

Деякі будівлі майже повністю зруйновані. ❙
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Раїса Опанасівна Руденко 
висловлює подяку за привітання.

❙
❙

Сергій КРАСЮК
Донецька область

 Роки, що відмежовують 
нас від великого українсь-
кого Голодомору, не вивіт-
рили з народної пам’яті пе-
режитого тоді жаху. Ли-
холіття 33-го невигойною 
раною муляють у душі кож-
ного з нас: адже немає, ли-
бонь, жодної хати чи оселі, 
яку б обійшла осторонь ця 
біда. Тож маємо, далебі, 
повне право стверджувати 
(і з нами зараз уже солідар-
ний майже весь світ!) про 
катастрофу воістину пла-
нетарних масштабів. Хоча, 
з іншого боку, остаточне 
світло на події тих років і 
досі повністю ще не проли-
то; адже всеохопні наукові 
дослідження їх первісних 
причин розпочалися лише 
зовсім недавно — за прези-
дентства Віктора Ющенка.
 Якщо говорити про До-
неччину, то тут Голодомор   
знищив понад 100 тисяч 
працездатного населення. 
Смерть торкнулася своїм 
чорним крилом практично 
кожної місцевої родини, 
особливо ж лютуючи чим-
далі на північ. Отож не див-
но, що саме у Святогірську 
— тихому мальовничому 
курорті, розташованому 
на перетині трьох облас-
тей (Донецької, Харківсь-
кої і Луганської), відбулися 
пам’ятні заходи за участю 
мешканців декількох при-
леглих сіл, учнівської мо-
лоді та вимушених пересе-
ленців із зони ООС. У цент-
ральній міській бібліотеці 
яблуку не було де впасти, 
але чи не найбільшої уваги 
удостоїлися все ж навдиво-
вижу щемні і правдиві роз-
повіді безпосередніх живих 
свідків тих подій — 92-річ-
ного ветерана Укрзалізниці 
Андрія Садовника та його 
дещо молодшої «посестри 
по нещастю» Зінаїди Гні-
денко (котра причому заві-
тала сюди аж із доволі від-
даленого села Пришиб). 
 Ось що, зокрема, вони 
повідали враженим дітла-
хам: «Перші тривожні пе-
редчуття незворотної біди 
зримо виникли ще у 1932 
році. І хоча врожай було 
тоді зібрано начебто й не-
поганий, однак весь намо-
лочений хліб заслані до 
нас розпорядники й агенти 
політуправління заграба-
стали, що називається, під 
мітлу! Ну й — як наслідок 
— улітку на польові роботи 
нікому було вже й виходи-
ти: адже люди просто мер-
ли як мухи (щодень півто-
ра-два десятки душ). Так 
що зовсім отоді не стало 
вже кому в полі працюва-
ти, та й не було кому шке-
летів тих по-християнськи 
чи навіть хоч по-людськи 
упокоїти!..» 
 (Й далі, після невелич-
кої передишки — грізно 
насупившись і до знемоги 
стиснувши кулаки): «Од-

нак я всім своїм розумом 
і серцем передчуваю ще 
жахливіші пошесті й го-
лод, якщо цей чортів ко-
медіант (демонстративно 
тикає пальцем у портрет ві-
домого «квартального» дія-
ча. — Авт.) дозволить-таки 
продавати нашу рясно ос-
вячену потом і кров’ю се-
лянську землю. Тоді я його 
сам оцими суціль порепа-
ними натрудженими мо-
золями схоплю за горло і 
удавлю як останнього роз-
проклятого гада й засран-
ця!» (А. В. Садовник).
 «Мені, на щастя, вда-
лося вціліти завдяки тому, 
що крадькома бігала на 
високий правий берег Сі-
верського Дінця і збирала 
там усіляку молоду зеле-
ну парость (чи, висловлюю-
чись по-нашому: козельки, 
калачики і лопуцьки). При-
чому, по правді кажучи, це 
їдло особисто мною сприй-
малося як низпослана від 
самого Господа дивовижна 
манна небесна!.. Ну й, окрім 
того, якщо в когось іще по 
сусідству знаходилася у ха-
зяйстві сяка-така пристой-
на тепла хустка, ковдра чи 
свитина, то вимінювали їх у 
жидів (які постійно тоді ген-
длювали в нашій місцевості 
на своїх однокінних брич-
ках) на жалюгідну жменьку 
висівок. І товкли те лушпин-
ня у ступі з кропивою, лобо-
дою чи якимсь іншим зібра-
ним нами зіллям, аби хоч 
трохи втамувати голод...» 
(З. О. Гніденко).

* * *
 До речі, в державних ар-
хівах Донеччини, як вияви-
лося, немає жодної якісної 
фотографії, датованої тими 
страшними роками. Адже 
місцеві компартійні керів-
ники ледь не на перебій за-
певняли світове співтова-
риство, що в СРСР буцімто 
завжди і все гаразд, забо-
роняючи при цьому будь-
які кіно- чи фотозйомки. 
Тому сьогодні ми можемо 
бачити висушені недоїдан-
ням дитячі трупи чи ско-
томогильники, ущерть за-
повнені спотвореними тіла-
ми українських селян, хіба 
лише на рідкісних фотокад-
рах, зроблених зарубіжни-
ми журналістами. І скрізь 
на них, куди тільки не кинь 
оком, — одне й те саме бо-
люче видовище: найродю-
чіша у світі земля густо 
вкрита почорнілими опух-
лими привидами!... 
 Що ж, багатовікова іс-
торія роботящої українсь-
кої нації мала, на жаль, не 
одну печальну сторінку. 
Однак трагедія 1932-33 
років — це нічим не вип-
равданий кривавий зло-
чин тодішньої більшови-
цької влади проти влас-
ного ж народу. Котрий за 
своїми страхітливими на-
слідками колись ще, я пе-
вен, увійде до рукотворної 
живої Книги найсумніших 
дат нашої планети!.. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Хліб — 
під мітлу!»
Про геноцид очима і вустами його 
свідків

■

Світлана СЕМИВОЛОС

 У Київському планетарії то-
вариство «Знання» організувало 
вечір вшанування 80-річчя Раїси 
Руденко напередодні року Миколи 
Руденка. 
 Винуватиця свята навіть не пі-
дозрювала, що насправді чекати-
ме її у залі. А давні друзі та знайо-
мі сьогодні ладні цілувати їй руку, 
тож терпляче чекають, щораз пози-
раючи на новоприбулих.
 Гостей тут навіть більше, ніж 
очікувалося: вхідні двері не всти-
гають «перепочити», натомість ор-
ганізаторам доводиться шукати до-
даткові стільці, аби місця вистачи-
ло всім присутнім. Оскільки до свя-
та є вільні хвилинки, поціновувачі 
літератури обступили невеличкий 
столик-книгарню зі скромною різ-
номанітністю товарів. Серед них 
і книжка, яку презентуватимуть 
сьогодні. 
 «Почекайте ще трішечки, «но-
вонароджену» ось-ось заберуть із 
пологового будинку», — заспокоює 
гостей Василь Неволов — письмен-
ник, професор, заслужений діяч 
мистецтв України. Сьогодні він ве-
дучий та розпорядник часу, виділе-
ного для привітань.
 Невже в родині Раїси Опанасів-
ни Руденко поповнення? Та ні ж бо, 
це лише жарт: «новонародженою» 
та довгоочікуваною гостею і є пані 
Раїса, яку з квітами та подарунка-
ми чекають друзі, товариші, коле-
ги та прихильники. 80 років тому 
на світ з’явилася відома правоза-
хисниця, журналістка, дисидент-
ка, дружина і соратниця видатно-
го борця за права людей, мислите-
ля і Героя України Миколи Руден-
ка. І ось у Київському планетарії 
іменинниця має приймати вітання 
напередодні знакового 2020 року, 
який Національна спілка письмен-
ників України, товариство Подо-
линського, «Просвіта» та товарис-
тво «Знання» проголосили роком 
Миколи Руденка.
 Свято починається з декламації 
вірша Миколи Руденка, а тоді таке 
очікуване «Зустрічайте!..» Гучни-
ми оплесками та добрими посміш-
ками зустрічають винуватицю за-
ходу. В поглядах людей — любов, 
повага та вдячність. Ця сильна та 
незламна жінка не залишає байду-
жим нікого. І цього вечора сюрп-
риз, влаштований спеціально для 
неї, вдався.
 Одним із перших вітання виго-
лосив голова правління товариства 
«Знання», член-кореспондент На-
ціональної академії педагогічних 
наук України, доктор філософсь-
ких наук Василь Кушерець. «80 
років — це ще дуже мало», — за-
уважив Василь Іванович. До його 
думки приєднався і Василь Васи-

лашко — Заслужений журналіст, 
секретар товариства «Знання» та 
фактично ровесник Раїси Опанасів-
ни (своє 80-річчя святкував у чер-
вні): «З моїх уст це має справжньо 
звучати, адже 80 мені вже минуло 
— і мені сьогодні здається, що це 
мало. Бажаю, щоб і Ви мали таке 
відчуття після цього ювілею!»
 Хоч попереду ще багато сердеч-
них привітань, Василь Неволов змі-
нює русло свята: «Хочу повернути 
нас до другої події. Перша — це по-
ява на світ Раїси Опанасівни у поло-
говому будинку. А зараз — до кни-
ги, яку ми хочемо сьогодні пре-
зентувати і яка з’явилася друком 
якраз напередодні».
 Слово перейняв автор — Ва-
силь Кушерець: «Про що ж книга? 
Я вважаю, що про сильних людей, 
сильні ідеї та про ідеї, які роблять 
людей сильними. Вона про людей 
настільки сильних, що вони навіть 
побороли систему зсередини. Про 
силу Раїси Опанасівни, яка додала-
ся до сили Руденка... Про цей нева-
гомий зв’язок».
 «Вона уособлює загальний пор-
трет і тип української жінки, є кон-
кретним носієм живих образів ви-
сокого сучасного жіноцтва. Для 
багатьох вона була та є справжнім 
прикладом і жіночої відданості, і 
самопожертви заради ближнього, а 
ближнім для неї є той, хто потребує 
її допомоги», — так написано про 
Раїсу Руденко у спеціально підго-
товленій до свята книжці «Береги-
ня мудрості, добролюбства та свобо-
ди».
 Книгу присвятили 100-річчю 
від дня народження Миколи Ру-
денка та 80-річчю його дружини 
пані Раїси. У виданні — коротка 
оповідь про долю подружжя, по-
езія Миколи Руденка та десятки 
їхніх світлин, зроблених на різ-
них континентах, у різних краї-

нах, куди через життєві обстави-
ни потрапляли Руденки.
 «Доля підготувала їм важкі 
випробування на двох. Разом вони 
витримали тайфун моральних ка-
тувань, які мало хто витримував» 
(із презентованої книжки). «Що 
там якісь дев’ять років», — жар-
тує пані Раїса про, певно, найтяж-
чий період свого життя — період 
заслання.
 Роки ув’язнення, боротьби за 
високі ідеї у тяжких умовах зроби-
ли цю жінку ще сильнішою, сфор-
мували єдиний колектив інтелек-
туальних ідейників, які несуть 
сьогодні науку людям, викладаю-
чи, досліджуючи, творячи книги. 
Й у такому бадьорому ритмі жит-
тя вони знаходять місце для свята 
й пошанування один одного: про-
стих і водночас таких потрібних 
речей.
 Іменинницю віншували щири-
ми словами подяки, Борис Лобода 
— іще й грою на сопілці, Кирило 
Булкін — на гітарі, а ще віршами 
та піснями. «Сьогодні я почувала 
себе дуже ніяково», — зізнається 
пізніше Раїса Опанасівна. Не пові-
рите, але іменинниця випадково 
потрапила на святкування свого 
ж 80-річчя, оскільки збиралася на 
засідання наукового товариства. У 
такий спосіб організаторам вдало-
ся напустити туману в очі та зама-
нити сором’язливу іменинницю на 
свято.
 Попри вагомий внесок в історію 
та духовну спадщину української 
нації Раїса Руденко не визнає своєї 
значущості: «Всі ваші привітання 
я сприймаю не на свою адресу, а на 
адресу всіх жінок-політв’язнів. І 
я розумію, що всі ці заслуги — не 
мої, а я просто купаюся в променях 
слави свого чоловіка. Але у будь-
якому разі я всім вдячна, що ви 
цього вечора були зі мною». ■

СИЛЬНІ ДУХОМ

Випробування на двох
Як засідання наукового товариства перетворилося на свято, 
влаштоване для Раїси Руденко

■

Василь Кушерець, Василь Василашко, Раїса Руденко, Василь Неволов❙

Примірники презентованої книжки «Берегиня мудрості, добролюбства та свободи».❙
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Не вціліло жодного з майже 6 тисяч 
українських сіл
 У 1951 році визначено міждержав-
ну польсько-совєтську лінію, що є чин-
ною як польсько-український кордон, за 
котрим не вціліло жодного з майже шести 
тисяч українських сіл, більшість — стер-
та з лиця землі. Лінія кордону не природ-
на, надто пряма, запропонована міністром 
Великобританії Дж. Керзоном у 1920 році 
й визнана кордоном між Польщею і Совєт-
ською Росією, увійшла в історію як «Лінія 
Керзона», а територія за нею для нас, де-
портованих, — Закерзонням. 
 Очевидно «лінія» не стосувалася лелек, 
але вони, заставши на місці гостинних гос-
подарів домівок згарища та руїни, кудись 
подалися.  
 Збігли роки, «імперія зла» сягнула най-
вищої кризової стадії, заявила про сповіду-
вання загальнолюдських цінностей, а без-
ликий «простой совєтский чєловєк» набу-
вав свого етнічного первородства, суспіль-
но-політичної спільности; формувалися 
земляцтва, товариства, в тому числі в се-
редовищі депортованих українців. 
 Тридцять років тому Дарія Саєнко, Лю-
бомира Яросевич і Марта Бретун — вихід-
ці з Ярославщини та Перемишльщини — 
ініціювали створення відповідного това-
риства у Львові. Ініціатори знайшли со-
ратників, провели 10 листопада 1989 року 
Установчі збори, розробили статут Това-
риства, що отримало назву «Надсяння», 
визначили основні завдання і напрями 
своєї діяльності: збереження популяри-
зація культурної спадщини батьківського 
краю; налагодження зв’язків з українськи-
ми громадами Польщі, сприяння їх діяль-
ності; збір меморіально-документальних 
свідчень про виселення тощо. Збори обра-
ли раду Товариства, головою — викладача 
Львівського політехнічного інституту, ро-
дом з Ярославщини, Володимира Середу. 
Абсолютна більшість перших членів Това-
риства мала багатий життєвий і професій-
ний досвід, вищу або середню спеціальну 
освіту. Вони не забули свою улюблену пта-
ху — лелеку, вмістивши її як визначаль-
ний образ в емблемі й печатці Товариства: 
птаха летить над просторами звивистого 
Сяну до рідної домівки. 
 Візуальний сюжет емблеми, створений 
надсянцем Петром Дзиндрою, напрочуд 
виразний, співзвучний з позицією Ярос-
лава Сидора, який, повернувшись із висе-
лення у Перемишль, узявся з однодумця-
ми за свій кошт відбудовувати зруйнова-
ний режимом військовий меморіал у селі 
Пикуличі поблизу Перемишля, де похо-
вано близько двох тисяч вояків армії Ук-
раїнської Народної Республіки, Українсь-
кої Галицької армії, січових стрільців 
тощо, очолив масові походи сюди в першу 
неділю після Зелених свят, започатковані 
у 1921 році. «Походи на Пикулицькі Моги-
ли, — каже він, — це найбільша маніфес-
тація присутності та історичної пам’яті ук-
раїнства в Перемишлі і на рідних землях, 
де нас після депортацій 1945-1946 та 1947 
років мало не бути. Однак ми тут є...»
 Мав підстави Ярослав Сидор дійти та-
кого висновку після освячення двох ме-
моріальних реліквій 9-10 червня 1990 
року за участі тисячі людей із синьо-жов-
тими прапорами з Польщі, країн світу, 
низки  областей України, зокрема Львів-
щини, на чолі з її керівником В’ячеславом 

Чорноволом. У перший день у селі Млини 
біля впорядкованої могили творця Націо-
нального Славня о. Михайла Вербицького, 
наступного дня у — поході до Пикулич. У 
когось виникли побоювання щодо безпеч-
ності походу, бо не забулися довоєнні про-
вокації, напади шовіністичних елемен-
тів, навіть порада відмовитись від нього, 
але абсолютна більшість із братами Ярос-
лавом і Мирославом Сидорами була нала-
штована рішуче — і похід відбувся. Коло-
на, співаючи українських пісень, рушила з 
маєвом синьо-жовтих прапорів та хрестом і 
хоругвами попереду, на її чолі був терно-
вий вінок. У колоні виднівся й одинокий 
біло-червоний польський прапор як сим-
вол добрих намірів українців. Побоюван-
ня не справдилися. Влада, поліція забез-
печили порядок, перемишльські поляки 
повелися тоді розумно. 
 Священники освятили відновлені 
могили та металевий хрест, відправили 
панахиду; керівники делегацій Львів-
щини, Об’єднання українців у Польщі 
(ОУП) промовляли слова вірності полег-
лим воїнам та запевнення продовжити 
їхню справу, співали хори.
 Присутність товариства «Надсяння» 
у цій справі відзначалася не тільки солі-
дарністю з перемишльськими подвиж-
никами, а й практичними діями, зокре-
ма у виготовленні бронзової таблиці з на-
писом «Борцям за волю України» роботи 
Петра Дзиндри для відновленого хреста в 
Пикуличах. 
 Відтоді, всупереч окремим сумнівам, 
запанувала впевненість про проведен-
ня щорічних пикулицьких походів із ду-
ховим оркестром, за участі перших дип-
ломатичних осіб України в Польщі, відо-
мих Теодозія Старака, Геннадія Удовенка, 
Дмитра Павличка, а в громадському ка-
лендарі товариства «Надсяння» з’явилася 
обов’язкова дата: поїздка в Пикуличі в пер-
шу неділю після Зелених свят і Млини — 
4 березня і 19 грудня — дні народження і 
смерті отця Михайла Вербицького. 

Перемишль як бастіон української 
присутності
 Дружні, ділові контакти надсянців з 
ОУП, його Перемишльським осередком 
не забарилися. У взаємокорисних відно-
синах були зацікавлені обидві сторони. 
Надсянці мали в особі перемишльських 
колег надійних партнерів в отриманні 
різних паперів-запрошень, котрі вимага-
ли польські бюрократи, аби дістати візи 
для поїздок у Польщу, у свою чергу, для 
Перемишльського осередку контакти з 
львів’янами були серйозною моральною 
підтримкою в умовах не прогнозованих, 
нерідко антиукраїнських ексцесів поль-
ських політиканів. 
 Перемишльський осередок приваблю-
вав ерудицією, його поповнювали особис-
тості, які зуміли повернутися, наче лелеки, 
з тих північно-західних теренів у батьківсь-
кий край, прагнули тут жити, працювати, 
виховувати дітей у більш українському се-
редовищі. Маємо на увазі осіб дійових, та-
ких як Юліян Бак, котрий очолив віднов-
лену українську школу ім. М.Шашкевича 
в Перемишлі, а від 1992 року учні школи 
стали учасниками походів у Пикуличі, 
о. Богдан Прах — нині ректор Українсь-
кого Католицького університету у Львові, 
науковці Олександр Колянчук, Степан За-

броварний, Михайло Козак, активісти Сте-
пан Колосівський, Дмитро Богуш та низ-
ка інших, а також педагог Марія Туцька, 
котра у 2005 році очолила осередок. 
 Не применшуючи значення інших 
міст на Закерзонні, Перемишль був і зали-
шається бастіоном української тут присут-
ності; очевидно, заслуга в цьому як наяв-
ної історико-культурної спадщини, так і 
діяльність національних подвижників. 
 Показово, що члени товариства «Над-
сяння», займаючись організаційно-норма-
тивними, практичними питаннями своєї 
діяльності, передусім прагнули побува-
ти тут, на рідних землях, і це їм вдавало-
ся. Скромні здобутки надсянців набува-
ли розголосу, в тому числі завдяки зус-
трічам із відомими діячами культури, 
науки України, Польщі, народними де-
путатами, відновленням прадавньої «Ма-
ланки» та новочасного «Дня матері», по-
зацензурних Шевченківських вечорів, 
особливо з нагоди 130-річчя смерті Вели-
кого Кобзаря, не без гордості наголошую-
чи, що сповідують цю загальноукраїнсь-
ку традицію, яка зародилася 1865 року 
в рідному Перемишлі. На вечорі вперше 
прозвучав хор «Надсяння» під орудою 
музикознавця Юліяна Балуха. 
 Публічна діяльність Товариства за-
охотила до створення понад 10 осеред-
ків в області, його зауважили засоби ма-
сової інформації, довівши, що так зва-
на «добровільна евакуація» була не що 
інше, як депортація. До 50-річчя цієї дра-
ми товариство «Надсяння» підійшло з то-

вариствами-побратимами «Лемківщи-
на» й «Холмщина» при участі активістів 
ОУП, його часопису «Наше слово» зі знач-
ним документально-меморіальним факта-
жем, доробком і політичним спрямуван-
ням та усвідомленням, що дозволили про-
вести 22 жовтня 1994 року у Львові «Дні 
пам’яті і скорботи». У програмі «Днів» — 
богослужіння у церквах, «Вечір пам’яті», 
пройнятий ностальгійним репертуаром у 
виконанні як відомих артистів, так й ама-
торів, а також наукова конференція, спо-
гади, прийняття ухвали, заяви, звернень 
до глав України й Польщі. Документи під-
писали голови товариств, відповідно Воло-
димир Середа, Ілля Чулик та Йосип Рома-
нюк. Важливо, що матеріали конференції 
опубліковані окремим виданням, у тому 
числі Угода від 9 вересня 1944 року про 
«обмін населенням», котру раніше майже 
не оприлюднювали. 
 Узагальнюючи викладене в докумен-
тах конференції, виділимо найсуттєві-
ше. Передусім визнано та засуджено ви-
селення українців з етнічних земель, ак-
цію «Вісла» і концтабір у Явожному як 
злочинну змову комуністичних режимів 
Польщі і СРСР; заявлено вимогу щодо 
створення державної програми етнічного 
відродження Закерзоння та права повер-
нення виселених унаслідок акції «Вісла» 
на батьківщину, заснування науково-до-
слідних центрів для вивчення трагедій 
українського народу та визначення полі-
тико-правової їх оцінки як акту депорта-
ції, а виселеним — надання статусу депор-
тованих осіб, спрощеної процедури пере-
тину польсько-українського кордону для 
відвідання рідних місць, збереження ме-
моріальних пам’яток; визнання членів 
Спілки українців-політв’язнів сталінсь-
кого періоду в Польщі ветеранами-комба-
тантами нарівні з колишніми членами Ар-
мії Крайової; створення нормальних умов 
для задоволення національно-культурних 
потреб українцям, які проживають на ет-
нічних землях поза межами Української 

ДЕПОРТАЦІЯ■

75 літ тому
лелеки

Про виселення українців 
з етнічних земель, акцію 

«Вісла» і концтабір у 
Явожному як злочинну 

змову комуністичних 
режимів Польщі та СРСР

Відзначення у Києві 9 вересня 75-ліття депортації вищі «державники» не помітили.❙

Хрест пам’яті у Пікуличах.❙

Володимир БАДЯК, професор, головний редактор «Інформаційного бюлетеня» 
Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» 

Ця птаха, що повертається весною з далекого краю у рідну домівку, втішаючи її гос-
подаря, символізує добробут, щастя та, як переконують малечу, приносить дітей. Із 
прадавніх часів лелеки гніздилися обабіч «срібнолентого Сяну», як поетично назвав 
ріку письменник Григорій Цеглинський. Звивисті із закрутами та мальовничі низин-
но-горбисті береги цієї ріки облюбувала людина ще в кам’яну добу, вони були в аурі 
прабатьківщини слов’ян, зафіксовані в літописах як білі хорвати, бужани, згодом 
бойки, лемки, волиняни тощо, котрі усвідомлювали себе руською (від давньої назви 
Русь, що не мала ніякого стосунку до ще тоді неіснуючої Московії) тобто українсь-
кою людністю. Назви різні — народ один.
Віддавна зазіхали на ці землі ляхи, мадяри, навіть московіти. Драма настала у се-
редині ХХ століття, коли комуністичні польський і совєтський режими домовились 
про так званий «обмін населення», достеменніше — евакуацію українців із території 
Польщі, а польських громадян — із території УРСР на засадах «добровільності»; 
насправді, евакуація супроводжувалася насильством та вбивствами, бо автохтонна 
українська людність не хотіла покидати материнську землю. Історія, котру замов-
чували в совєтські часи, нині відома. Внаслідок злочинних домовленостей близько 
540 тисяч українців депортовано з рідних земель упродовж 1944-1951 років, у тому 
числі понад 140 тисяч осіб потрапили під акцію «Вісла», яка розпорошила їх у 1947 
році по північно-західних теренах Польщі, аби вони якнайшвидше асимілізувалися.
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держави. Остання повинна піклуватися 
ними, надавати їм допомогу, захищати 
їхню честь і гідність. 
 Ці оцінки та вимоги, де водночас за-
являлося про щире прагнення розвивати 
добросусідські відносини між українсь-
ким і польським народами, стали страте-
гічним програмним курсом, лягли в осно-
ву практичних кроків у подальшій діяль-
ності товариств, котрі, зберігаючи статус 
самостійних юридичних структур, ут-
ворили 1998 року Об’єднання товариств 
депортованих українців «Закерзоння» 
(ОТДУ), яке очолив Володимир Середа, 
змушували столичних чиновників, для 
яких, скажемо, вся ця переселенська іс-
торія була майже невідома, навіть чужа, 
вникати в її суть. 
 Завдяки принциповій позиції депутат-
ського корпусу Львівської міської ради, 
депортованих товариств, насамперед 
«Надсяння», його голови, намір поляків 
відновити в первісному вигляді мілітарно-
окупаційні епітафії військового пантеону 
на Личаківському цвинтарі так званого 
«Обронцам Львова», зруйнованого совє-
тами, заблоковано, це, по-перше, а по-дру-
ге, не дозволено освятити його, поки по-
ляки не дадуть згоди на перенесення ос-
танків 47 вояків УПА, закопаних у Бірчі 
1946 року та Лішні 1947 року в Пикуличі, 
встановити пам’ятник на похованні 366 
українців, убитих 2-3 березня 1945 року 
польською бандою у селі Павлокома. Зад-
ля цієї мети товариства вдавались до різ-
них засобів тиску, пікетувань польського 
консульства, високих посадовців, які при-
їжджали до Львова, і вони «здалися». 
 7 липня 2000 року перенесено останки 
повстанців. І тільки в цей день — на Івана-
Купала (!), коли українською громадськіс-
тю проводився інший захід, про що місце-
ву владу повідомляли, але вона вирішила 
в такий спосіб «допекти» українцям, аби 
тут їх було якнайменше. Поховано останки 
по-християнськи, і, таким чином, Пикули-
цький цвинтар став унікальним українсь-
ким національним некрополем — єдиним у 
світі, де вояки УГА, УНР та УПА упокоїли-
ся на одному клаптику давньої української 
землі. Їхні дві могили позначено хрестами 
й таблицями з прізвищами убієнних. Про-
те очільник Ради охорони пам’яті бороть-
би та мучеництва, одіозний А. Пшевозьнік 
(до слова, загинув у президентському літа-
ку під Смоленськом 2010 р.), знайшов при-
чину, аби зняти таблиці. Щоправда, перед 
приїздом у 2006 року Президента Віктора 
Ющенка в Польщу могили позначили таб-
лицями.
 Нарешті, 13 травня того ж року, коли 

порозуміння в оцінках польсько-українсь-
кого конфлікту отримало найоптимальні-
ше гасло в цій ситуації — «прощаємо і про-
симо вибачення», Меморіал у Павлокомі 
відкрито. 
 До оплакування його жертв надсянці 
йшли найдовше — 17 років. Третину ук-
раїнського села вибито і кинуто в три ями 
на цвинтарі. Жертв найбільше, ніж в ін-
ших селах Надсяння, та й найвпертіший 
чинився опір щодо їх оприлюднення, увіч-
нення. Виявлені документи, живі свідки 
дозволили утворити при товаристві «Над-
сяння» Ініціативний комітет, який очо-
лила уродженка села Тетяна Чума (Несте-
ровська), щодо спорудження пам’ятника. 
Наявний та доступний матеріал звільняє 
автора цих рядків переповідати цю склад-
ну, затяжну історію. У церемонії відкриття 
Меморіалу взяли участь президенти Украї-
ни Віктор Ющенко і Польщі Лех Качинсь-
кий, освятили його глави УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар із митрополитом Переми-
шльсько-Варшавської архієпархії Іваном 
Мартиняком. Були високі ієрархи римо-
католицького костелу, чини нижчих де-
ржавних рангів та представники громад-
ських організацій обох держав, посланці 
інших країн, а також десятки членів това-
риства «Надсяння». Це наймасовіше гро-
мадянсько-релігійне дійство в цьому ран-
зі на Закерзонні. 
 Проте не обійшлося без морально-ідео-
логічних рецидивів: напис на центрально-
му хресті проголошує вічну пам’ять «жер-
твам трагічно загиблих» (?!), наче загину-
ли від природної стихії, без жодного на-
тяку про їхніх убивць; водночас польські 
політикани встановили поруч хрест із на-
писом у пам’ять про 11 поляків, які заги-
нули в 1939-1945 рр. «від рук українських 
націоналістів». Досі немає жодних доказів, 
що загинули власне від «цих рук», і де за-
гинули, де поховані. Але знак встановлено 
з найвиразнішим антиукраїнським спря-
муванням.
 Напрошується сказати й про меморіаль-
ну плиту із заголовним текстом: «Тут спо-
чивають замордовані в ніч з 17 на 18 квіт-
ня 1945 р. українці с. Малковичі» з пріз-
вищами, іменами, роками народження та 
посвятою під ними: «Закатованим під час 
виселення землякам нашим присвячуєть-
ся / вічная їм пам’ять». Нараховано 145 
жертв. Про плиту авторства Петра Дзин-
дри подбав Мирослав Падовський, батьки 
якого загинули в ту криваву ніч, її освяти-
ли в соборі св. Юра у Львові ще 1991 року, 
якось перевезли через кордон, але поклас-
ти її на сільському цвинтарі ґміна не доз-
волила: ні оприлюднена подія, ні тексти на 

плиті не могли не бісити стражів порядку. 
Плита пролежала років три в гаражі Ярос-
лава Сидора, аж поки він, скориставшись 
ситуацією, перевіз її на цвинтар, поклав на 
могилі. Досі плита перебуває під загрозою 
знесення. Можливо, дещо пом’якшує суть 
дефініцій «замордовані», «закатовані» від-
сутність адресного «ким»? 
 У «запасі» маємо ще ряд таких фактів. 
Польські наглядачі пильно стежили, аби 
українці не провели якоїсь акції, тим паче 
встановили без дозволу будь-який знак, 
всіляко не тільки затягували видачу доз-
волів на такі знаки, пам’ятники, а й при-
скіпливо редагували тексти, застерігаю-
чи від якихось антипольських натяків. 
що кидають тінь на «непогрішність» їхніх 
діячів в історичному просторі й часі, вима-
гали оновлення та уточнення вже ухвале-
них протоколів, зняття знаків тощо. 

«Державники» 75-ті роковини депортації 
українців із Лемківщини, 
Надсяння і Холмщини не помітили
 Товариство «Надсяння» докладало чи-
мало зусиль, викриваючи польські мані-
пуляції, здебільшого з відвертими ознака-
ми зневаги до українців, провело низку за-
ходів з українськими осередками Польщі 
за участі окремих польських діячів науки, 
не обтяжених українофобством, висвітлю-
ючи звитяжну й драматичну історію ук-
раїнського Закерзоння.  Обмежимось 
лише переліком найважніших заходів у 
цій справі: 960-річчя Ярослава (1991 р.), 
а через п’ять років 400-річчя Берестейсь-
кої унії; 2000-річчя християнізації Руси-
України у Ярославі, Перемишлі; майже 
щорічні зустрічі величного свята Водо-
хреща у Перемишлі на Сяні; зібрання ви-
пускників Ярославської української гім-
назії з нагоди 50-річчя останнього випус-
ку (1944 р.), наступного року випускників 
Українського інституту для дівчат та Ук-
раїнської державної чоловічої гімназії, що 
діяли у Перемишлі, з нагоди їх 100-літніх 
ювілеїв; трьох міжнародних конференцій 
«Перемишль і Перемишльська земля про-
тягом віків» (1996, 2001, 2003 рр.) 
 Незабутнє залишилося враження від 
першої поїздки на верхню Сяніччину (2010 
р.), описане мною «На рідній, не своїй зем-
лі» (Інформаційний бюлетень ОТДУ «За-
керзоння». 2010, №20), де «присутність» 
українства особливо помітна в районі Ся-
ноку, завдяки церквам з іконописними 
творами, унікальному музею ікон у замку, 
діючому скансену, котрих нема таких ти-
пів в інших місцях Польщі. Зазначимо, ав-
тобусних поїздок до різних місць на рідних 
землях щороку проводилось не менше 10.
 Внутрішнє життя товариства «Надсян-
ня» збагачувалося розмаїтим теоретичним 
і практичним доробком, що працював на 
певний імідж депортованих як українсько-
го прошарку зі своїми історико-етнічними 
ознаками. Його члени давно відчували борг 
перед великим своїм краянином, о. М. Вер-
бицьким, який заслужив, щоб у Львові, де 
він навчався, був пам’ятник. Нагодою для 
реалізації наміру стало 200-річчя уродин 
композитора (2015 р.), внесене ЮНЕСКО у 
календар пам’ятних дат. Із цього приводу 
вийшли указ президента України, поста-
нова Верховної Ради України, а також ух-
вали Львівської обласної та міської органів 
влади, якими покладено всі роботи, їх оп-
лату на товариство «Надсяння» як офіцій-
ного замовника (2013 р.) Пам’ятник, ро-
боти братів Сухорських Андрія і Воло-
димира, урочисто відкрито в ювілейний 
рік. Сотні львів’ян і гостей, священни-
ки зійшлись 25 грудня на перетині вули-
ць Бандери, генерала Чупринки та Верби-
цького, де перед ними зринула постать га-
лицького священника, сповнена натхнен-
ням, бо наснажена поетичними рядками 
наддніпрянця Павла Чубинського «Ще 
не вмерла України», творить мелодію, 
що буде головною для української нації. 
З цієї мелодії у виконанні зведеного хору 
товариств депортованих українців розпо-
чалося урочисте дійство. 
 У плеяді шанованих надсянцями осо-
бистостей — останній сорок сьомий пере-
мишльський єпископ Йосафат Коциловсь-
кий, якого переслідував польський режим, 
а совєтськиий укоротив йому життя у 
київській в’язниці (1947 р.)  Його 125-річ-
чя уродин відзначено урочистою академією 
за участі достойників Андрія Сапеляка 
та Софрона Мудрого, представників гро-
мадських та владних структур; вагомості 

ювілею надала презентація книжки «Наш 
владика» (2000 р. автор — Володимир Ба-
дяк), у котрій висвітлено життя та посмер-
тні митарства Слуги Божого, релігійні й 
народні піснеспіви у виконанні колекти-
ву «Солідео». Заслуги владики перед Цер-
квою та народом визнав папа Іван Павло II, 
який беатифікував його у Блаженні (2001 
р.); віддала належне й Львівська міськра-
да, назвавши одну з вулиць міста, в якому 
він починав студії, його іменем. 
 Не забуто інших постатей, вихідців із 
Надсяння, і тих, котрі зростали тут, захи-
щали його, внесли чимало в освітньо-куль-
турний розвиток краю. 
 Пильна увага надсянців прикута до ак-
ції «Вісла». Вони взяли участь у відзначен-
ні всіх її «круглих» дат, починаючи від 50-
річчя Міжнародної наукової конферен-
ції і закінчуючи 70-річчям — «Вечором 
пам’яті». Тут домінувала вимога до керів-
ників Польщі та України дати політико-
правову оцінку акції «Вісла» як злочин-
ній, спрямованій на ліквідацію українсь-
кої меншини в Польщі, створити умови 
для її всебічного національного та духов-
ного розвою. Окремі матеріали заходів 
опубліковано, з вдячністю сприйнято пра-
цю Є.Місила «Акція «Вісла»; її автор, ук-
раїнець з Варшави, був бажаним гостем 
у товаристві «Надсяння», розповідав про 
складну роботу над збором архівних доку-
ментів у Польщі.
 Публічно вшановувати борців за волю 
України, ювілярів, активних членів това-
риства «Надсяння» стало доброю людсь-
кою традицією. Їх, подвижників, чимало, 
але найперша випускниця Українсько-
го інституту для дівчат у Перемишлі Іри-
на Шуль, яка зазнала всіх принад польсь-
кого і совєтського режимів, залишаючись 
енергійною, активною в національному 
житті, сягнувши свого століття. Заслужені 
слова звучали на урочистій академії у чер-
вні 2018 р.: були квіти, офіційні, декла-
мовані та пісенні привітання, жартівли-
во-віршовані рядки поета і науковця Пет-
ра Шкраб’юка «Сто зозуль Ірини Шуль», 
а також орден Княгині Ольги III ступеня. 
Ще одна вихованка цього Інституту, яка 
пройшла тернистою дорогою й чимало 
зробила для авторитету Товариства за своє 
майже дев’яностоліття, Ірина Сухорська 
(+2010 р.) Колектив віддячився їм обран-
ням «Почесного члена Товариства з вру-
ченням диплома». 
 Це відомче визнання, запроваджене у 
2006 р. за тривалу, головне, плідну робо-
ту, схвалюється загальними зборами за 
рекомендацією ради; воно, на відміну від 
офіційних, особливе, майже родинне. На 
сьогодні його володарями є 13 осіб. 
  Ще одне ексклюзивне дійство това-
риств депортованих, у якому активну 
участь брали надсянці, — фестиваль-кон-
курс «Пісні незабутого краю», що стар-
тував у грудні 2001 р. у Городку — район-
ному центрі Львівщини. Першою лавре-
аткою, до речі, стала юна Софія Федина, 
яка згодом очолювала Всесвітню федера-
цію лемків, від 2019 р. — народний депу-
тат Верховної Ради України від «Європей-
ської Солідарності». 
  Залишається незмінною, стабіль-
ною позиція Товариства у стратегічно-
му плані. Разом з іншими провідника-
ми братніх товариств вони не перестають 
турбувати найвищих посадовців України, 
аби «добровільно евакуйованим» надали 
статус депортованих. Крига трохи скрес-
ла, коли Верховна Рада України ухвалила 
на початку листопада минулого року Пос-
танову «Про відзначення на державному 
рівні 75-х роковин депортації українців з 
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Пів-
денного Підляшшя, Любачівщини, Захід-
ної Бойківщини у 1944-1951 роках». Зна-
ючі проблему, збагнули: українців таки 
«депортували», і не з Польщі, а назва-
них прадавніх українських регіонів, які 
свавільно передали Польщі. Прийняття 
Верховною Радою України зареєстрова-
ного проєкту відповідного закону втішив 
би нечисленну людність, що підійшла до 
«воріт вічности», за завдані їй матеріаль-
ні й моральні кривди. 
 Про відзначення сумної дати на «де-
ржавному рівні», коли 9 вересня 2019 
року з’їхались делеговані члени товариств 
у Київ, поклали квіти до хреста жертвам 
репресій на вул. Інститутській, помоли-
лись, говорити не доводиться: з «держав-
ників» нікого не було. ■

зникли
над Сяном

Пам’ятник Михайлові Вербицькому.❙



ДОПОКИ?!

Бардак вiд 
Смiлянського,
або Викрутаси Укрпошти
Андрій МАКОТА
с. Драбівці, Золотоніський район, Черкаська область

 Шановна редакціє «України молодої»! 
Пише вам постійний читач вашої газети, 
пенсіонер, дитина війни. Я неодноразо-
во писав до редакції з різних питань і за-
вжди отримував відповідь або надруко-
вану замітку. Писав і щодо роботи нашої 
Укрпошти. За все моє життя я більшого 
бардака (даруйте на слові) не бачив! Мало 
того, що пошта в нашому селі працює лише 
два (2!) дні на тиждень, то й тут частень-
ко така плутанина, що розібратися — ціла 
проблема.
 Декілька разів iз цього приводу я те-
лефонував у відповідні інстанції, але віз і 
нині там. Тож знову через вашу газету хочу 
описати свої митарства. Отримую газету за 
26-27 жовтня №119. Чекаю вівторка. Глу-
хо. У п’ятницю, 1 листопада телефоную у 
наше відділення зв’язку: де наші газети? 
«А нам, — відповідають,— 29 жовтня, тоб-
то у вівторок, дали вихідний, бо ми 15 жов-
тня працювали. У п’ятницю вам усі газети 
принесуть». Чекаю п’ятниці, 1 листопада. 
Газет нема. Вкинули в суботу, 2 листопада, 
але вівторкового номера (як це часто буває) 
немає. Завідувачка відділенням заявила, 
щоб їй додому не дзвонили, а у відділенні 
вихідний, поштарка не відповідає.
 Трохи зроблю відступ: я люблю спорт, 
усі види, але особливо — футбол. Але те-
пер, щоб мати можливість дивитися по те-
лебаченню цей вид спорту (а його транс-
люють канали «Футбол 1», «Футбол 2», 
«2+2»), треба платити, адже ці канали 
заблоковані. І я тепер щомісяця плачу 
170 грн за канали плюс 66 грн за газету, 
щоб прочитати про ці матчі та інші спор-
тивні новини. Як правило, ваша газета дає 
цю інформацію у вівторковому номері, от 
чому мені потрібен саме цей номер газети.
 Нагадую: останній номер, який я отри-
мав, — 26-27 жовтня №119. Далі за 30 жов-
тня №121, за 1-2 листопада №122, а де ж 
газета №120?! Саме вівторкова, яку я так 
очікував! Відповіді не отримав.
 За весь час, що я передплачую «Україну 
молоду», це вже не перший такий випадок. 
Розумію, що звертаюсь не за адресою, але 
поскаржився на Укрпошту — і хоч надія є: 
я не знаю, куди йдуть газети з Києва, хто їх 
формує і до кого звертатися у подібних ви-
падках, але, може, керівництво відомства 
зверне на це увагу?
 З повагою до всіх працівників «України 
молодої». ■

■ І. ШІМАНЧУК 
Рівне

 Українській владі дав-
но пора зрозуміти, що нія-
кі Мінські домовленос-
ті, розведення військ і т. 
зв. формула Штайнмає-
ра та Нормандський фор-
мат четвірки, як показала 
практика, не принесли і не 
принесуть миру на Донбас. 
Є лише українська форму-
ла: москалі — геть із нашої 
землі, платіть за завдані 
Україні збитки і забирай-
теся до своєї Москви.
 Маємо Будапештський 
меморандум, який, при ба-
жанні країн-підписантів, 
може принести позитив-
ний результат. Біда лише 
в тому, що підписанти цьо-
го договору не хочуть його 
застосовувати до агресора 
— Росії, яка його нахабно 
порушила. За це агресора 
треба карати, але підписан-
там цього не хочеться, бо в 
кожної країни, яка підпи-
сала цей меморандум, є свої 
інтереси щодо Росії. Пре-
зидент Франції Макрон за-
грає з Росією, називаючи її 
європейською державою. 
Президент США Трамп ми-
лується Путіним і не про-
ти з ним встановити друж-
ні відносини. Одна лише 
Велика Британія стоїть на 

твердих позиціях щодо від-
повідальності Росії через 
отруєння своїх громадян 
у Солсбері. Німеччина хоч 
і не є підписантом, проте є 
найбільшим і найважливі-
шим торговим партнером 
Росії через будівництво га-
зопроводів, які Україні за-
вдадуть збиткiв, а Німеч-
чині принесуть прибутки. 
У кожної з цих країн свої 
інтереси, які не перети-
наються з українськими. 
Тому основні і єдині союз-
ники України — це сильні 
армія і флот.
 Українська влада по-
винна виділити кошти 
на будівництво ракет різ-
ної дальності, у тому чис-
лі від 5 до 10 тис. км, освої-
ти виробництво озброєнь за 
новітніми технологіями, у 
тому числі й термоядерних, 

оскільки ядерні держави 
нас обманули зі своїм мемо-
рандумом. Ввести в бойову 
готовність крейсер «Украї-
на»; почати будівництво не-
обхідних для боєготовності 
ВМС України вiйськових 
кораблів, оскільки москіт-
ний флот не зробить Украї-
ну боєздатною і не перетво-
рить на морську державу. 
Військовий збір із платни-
ків податків не відміняти, 
а для олігархів і мільйо-
нерів — підвищити в кіль-
ка разів.
 Генеральний штаб час 
від часу повідомляє у ЗМІ, 
що Росія готується до ши-
рокомасштабного наступу 
на Україну, але від влади 
українці не чують, що вона 
готується до спротиву агре-
сору. Україна, як і раніше, 
веде сплячий спосіб жит-

тя, її заколисують баєчка-
ми про готовність до миру. 
Ніякого миру з Росією, як 
свідчить історія, ніколи не 
було і не буде. Росія віка-
ми вела війну з українця-
ми, використовуючи для 
цього навіть голодомори. 
Керівники нашої держа-
ви повинні знати історію 
своєї країни і не піддава-
тися на самообман, що під-
тверджують події в Кри-
му і на Донбасі. Мета Росії 
впродовж віків — привлас-
нити собі нашу історію, а 
з України зробити провін-
цію, Малоросію чи Ново-
росію, і вона від цього заду-
му ніколи не відмовиться. 
Тільки об’єднаними зусил-
лями народу та армії ми 
можемо протистояти силь-
ному, кровожерливому, 
варварському агресору. ■

Вікторія СЛОБОДЯНЮК, 
студентка Київського університету 
імені Бориса Грінченка

 Уже понад півсторіччя метро є 
невід’ємною частиною повсякденного 
життя більшості киян. Але, на жаль, 
короткочасні подорожі цим видом 
транспорту не завжди приносять за-
доволення. В уяві одразу спливає об-
раз «улюбленої» години пік. Та це й 
не дивно: нескінченний натовп, розд-
ратовані пасажири, тиснява... Мож-
на вважати за щасливчиків тих, кому 
вдалося зайняти омріяні місця на 
сидіннях? Якби ж то: тут iще потріб-
но мати неабияку вдачу просунути-
ся до виходу, поки купа нетерплячих 
осіб на протилежному боцi не почала 
вриватися у ледь відчинені двері. Тут 
можна заперечити — у тисняві, та не в 
образі. Але хто сказав, що метро — не 
найкраще місце для вирішення конф-
ліктів? 
 Лихо та й годі... А давайте зараз усі 

разом помріємо про яскраве майбутнє 
нашого Київського метрополітену.  
 Тільки уявіть: ви стрімко крокує-
те донизу світлого, чистого та просто-
рого приміщення. Озираєтесь навкру-
ги, а межі між підземною та наземною 
частинами начебто й немає. Замість 
бетонних стін — міцне прозоре скло. 
А кияни, неначе ті рибки в акваріумі, 
де для кожного знайдеться місце. Ось 
уже й до турнікетів підійшли: про 
квитки та жетони тут зовсім не зга-
дують, натомість пропускають лише 
за відбитком пальців. Ніяких вам 

черг i метушні. Всі спокійно пряму-
ють далі. Хоч людей на платформі 
менше не стало, але у вагонах тепер є 
чим дихати. Ви, напевно, здивовані. 
Так, протиснутися всім до однієї ко-
мірки вже неможливо. Після того як 
вага пасажирів досягає певного лімі-
ту, двері вагону автоматично блоку-
ються. Не хвилюйтеся, по своїх спра-
вах ви точно не запізнитеся, оскільки 
сучасні супершвидкісні поїзди дове-
зуть вас з одного кінця міста до іншо-
го лише за 10 хвилин. А у вагонах так 
тихо-тихо, як по ставку пливе сухий 
листок. Ніщо не завадить насолоди-
тися улюбленою музикою або дзвін-
ком від близької людини. Тішить, що 
традиційно в руках пасажирів можна 
помітити книжку або ранкову газету, 
попри те, що в «підземці» є постійний 
доступ до iнтернету.
 На жаль, зараз мрії не зовсім збіга-
ються з реальною картинкою, але все 
можливо. Хто, як не ми, перетворимо 
наші уяви у дійсність? ■

ПОЛІТПАРНАС

Війна іде...
Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ 
Житомир

В країні йде війна. Нікуди не втекти.
Вона у кожнім слові, кожній дії,
Які б не будував для втечі ти мости
І не вдивлявся в очі лицедіям...
Війна вростає в нас, заходить з нами в дім,
Сідає поряд... В ТСН-новинах
Сьогодні знову хтось загинув молодим,
Він так любив життя несамовито.
Лишається в душі лиш розпач дітвори
І слів бракує, лиш питання: «Доки?».
Є віра ще до тих, хто дивиться згори
І по офшорах никає «потоки»...
Гібридна йде війна, кидає нас у піт.
Змиритися з брехнею неможливо,
Допоки ріже Схід, той Ірод московит
І з того божевілля є щасливий.

■

У селищі Стара Прилука Липовецького району, що 

на Вінниччині, розташований чудовий палац, який 

достоту нагадує столичний Маріїнський красою 

своєї архітектури в необароковому стилі. Та не 

лише зовнішня краса палацу вражала споглядачів 

— споруда налічувала 43 кімнати, кожна з яких 

була прикрашена по-своєму. Ті, кому довелося 

бачити цю красу, згадували, що деякі палацові 

покої своєю оздобою нагадували іспанську 

Альгамбру: скажімо, вестибюль був прикрашений 

у мавританському стилі, панелі деяких кімнат були 

виконані з червоного дерева, а стіни й стелі інших 

прикрашала різнокольорова майоліка. Кому ж 

належала ця дивовижа? 

Понад два століття тому магнат Вершицький почав 

побудову палацу, проте дуже швидко його власник 

змінився — ним став київський професор універ-

ситету святого Володимира Фрідріх Мерінг, дворя-

нин німецького походження, знаний лікар, меценат, 

батько не менш відомого у Києві громадського 

діяча Сергія Мерінга, що був міністром промисло-

вості Української республіки часів Скоропадського.

Та час пливе, змінюються уряди, господарі, і сьо-

годні в колись величному палаці відбулися зміни 

далеко не в кращий бік: будівля зазнає руйнації, 

і якщо не бити на сполох, то ми позбудемося 

ще однієї перлини в короні палацово-замкових 

шедеврів України.

ТАКІ СУСІДИ

Пора позбуватися 
ілюзій щодо сусідів
Гарантія миру — власна військова потуга

■

КРАЇНА МРІЙ

Блага метро
Чи є майбутнє у 
столичної «підземки»?

■
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«Подільський Версаль», активіст 
«Просвіти» і... Суворов
 Незважаючи на історичні перипетії, і 
донині у Тульчині можна відчути колиш-
ній розквіт за часів, коли поселення у до-
лині між невисокими пагорбами, в ме-
жиріччі річок Тульчинки й Сільниці на 
Поділлі, стало резиденцією претендента 
на польську корону Станіслава «Щенсно-
го» Потоцького. Він збудував тут у 1782 
році розкішне палацо, яке отримало на-
зву «подільський Версаль», а також хра-
ми, фабрики сукна, полотна, сідел, возів, 
оборонної зброї. Тульчин був столицею од-
ного з найбільших магнатів iз найбільши-
ми земельними володіннями.
 Утім уже з 1793 року, після другого 
поділу Речі Посполитої, місто опиняється 
у складі Російської iмперії. У березні 1796-
го звідси керує російською армією Олек-
сандр Суворов, який згодом став основним 
героєм російської присутності у Тульчині. 
Він — на баскому коні — з 1954 року стоїть 
пам’ятником на площі свого імені метрів за 
700 навпроти палацу Потоцьких. Ця від-
стань віднедавна стала «Леонтович арт-
кварталом».
 Нині в місті проживає до 16 тисяч меш-
канців. Раніше розкішний палац Потоць-
ких не так давно почали реставрувати, зро-
зумівши після проведення у 2017-му пер-
шого Operafest Tulchyn, що можуть збира-
ти тут тисячі туристів.
 Із 2017-го центральна вулиця Тульчи-
на носить ім’я композитора Миколи Леон-
товича. Навіть коли він тут жив — загал 
тульчан не надто шанував учителя співів 
й активіста «Просвіти», каже дослідниця 
життя і творчості видатного українського 

композитора мистецтвознавиця Валенти-
на Кузик. Бо то така вдача провінційного 
штибу: недолюблювати яскравих і непиха-
тих та ще й проукраїнських активістів.
 Оцінили Миколу Леонтовича лише 
після приїзду в Тульчин у 1920 році хору 
Стеценка разом iз диригентом Павлом Ти-
чиною (так-так). А в той час уже гриміла 
слава в Європі хору Кошиця, який співав 
«Щедрика» в обробці Леонтовича. Це тоді, 
на початку 1920-го, брюссельське видання 
Ons Vaderland писало, що зарубіжні краї-
ни мають повчитися в УНР як дбати про 
культуру! «Уряд Української Республіки 
підтримує національне мистецтво так ви-
соко, що є ідеалом для інших держав».

Наші 1920-ті: політичний детектив
 А вже у ніч на 23 січня 1921 року Мико-
лу Леонтовича — 43-річного композитора, 
який до того працював в уряді Української 
Народної Республіки і відстоював право іс-
нування Української автокефальної церк-
ви, — у батьковій хаті у селі Марківка за-
стрелив чекіст. 
 1 лютого, за архівними документами 
УНБ імені Володимира Вернадського (фонд 
50), щоб ушанувати 9 днів по смерті Леон-
товича, в Київському музично-драматич-
ному театрі зібралися, зокрема, компози-
тори і музиканти Кирило Стеценко, Дмит-
ро Ревуцький, Борис Лятошинський, Гри-
горій Верьовка, Гнат Хоткевич, дослідник 
Климент Квітка, художник Юхим Михай-
лів, актор і режисер Лесь Курбас, письмен-
ники Павло Тичина, Валер’ян Поліщук. 
Найперше — вони хотіли знати обставини 
та деталі вбивства й організували відповід-
ний комітет. 

 Ця активність відомих діячів трохи 
розметушила відповідні органи — і 9 лю-
того з’явився секретний рапорт начальни-
ка Гайсинської районної радянської робіт-
ничо-селянської міліції про те, що «агент 
уездчека Грищенко выстрелом из винтов-
ки убил сына священника с. Марковки...» 
Щоправда, цей папірець радянська влада 
приховуватиме десятиліттями. 
 У 1921-му, оскільки митці вимагали ре-
зультативного розслідування, лише 2 берез-
ня офіційно повідомлять про смерть Мико-
ли Леонтовича. А у квітні влада юридич-
но зареєструє Комітет пам’яті Леонтовича 
(відкинувши з назви згадку про розсліду-
вання смерті), до якого ввійшли 53 члени: 
45 персоналій та 8 творчих колективів. Це 
завдяки їм біля Володимирського собору у 
Києві з’явилася вулиця Миколи Леонто-
вича, провели 60 концертів, визволяли з 
Лук’янівської в’язниці митців і випрошу-
вали гроші для вдови Миколи Лисенка та 
родини померлого Кирила Стеценка.
 Утім ближче до 1930-х уже помітно по-
чали «прикручувати гайки». Справу про 
вбивсто Миколи Леонтовича «зам’яли», 
у 1928 році взагалі визнали композитора 
«шкідливим націоналістом». Ще на по-
чатку 1926-го КПЛ, яке стало відповідно 
до віянь часу товариством, звинуватили 
у проведенні націоналістичної лінії, а че-
рез два роки розкритикували на урядово-
му рівні й ліквідували, «оскільки ім’я Ле-
онтовича було визнано неактуальним для 
радянської доби». Про все це розповідає 
мистецтвознавиця Валентина Кузик.

Від ластівочки — до різдвяних 
дзвоників
 Почала трохи скресати крига і стосовно 
непересічної для української історії постаті 
композитора Миколи Лентовича у 1960-х. 
Ще у 1936 році американець українського 
походження Петро (Пітер) Вільховський, 
який працював для радіо NBC, переклав 
«Щедрик» англійською, якого на конти-
ненті презентував ще хор Кошиця 5 жов-
тня 1922 року, тоді ж у США було зробле-
но перший аудіозапис уже на той час зна-
менитої щедрівки. У 1955 році «Щедрик» 
уже можна було почути в різдвяному ви-
пуску CBS — американської телерадіоме-
режі, однією з трьох найбільших у США. 
Щоправда, тривалий час переспів нашої 
щедрівки не ідентифікувався як компози-
торський твір українського автора.
 У Тульчині з року 100-річчя Миколи 
Леонтовича,1977-го, в будинку, де компо-
зитор переважно мешкав упродовж остан-
ніх 12 років, діє музей. Тим часом «Щед-
рик» став позивною мелодією американсь-

ких космічних кораблів «Спейс Шаттл». А 
хвилею масової популярнсті став 1990 рік, 
коли на екрани вийшла рекордна за про-
катними зборами американська різдвяна 
комедія Кріса Коламбуса за участю юного 
Маколея Калкіна «Один удома». Далі ще 
чотири сиквели. 
 У Тульчині минулого року за підтрим-
ки уряду та Мінкульту реалізувався проєкт 
«Леонтович Арт-квартал», відбулося уро-
чисте відкриття пам’ятника «Щедрик». 
Цьогоріч у рамках проєкту «Ревіталіза-
ція Музею-квартири М. Д. Леонтовича в 
Музей мелодії пісні «Щедрик» шляхом 
ді джиталізації фондів та створення фі-
зичного та віртуального інтерактивно-ко-
мунікативних просторів» програми «Малі 
міста — великі враження», який виграла 
Тульчинська міська рада, у закладі відбу-
лися кардинальні зміни. Три експозицій-
ні кімнати обновили сучасними стендами 
з QR code та інтерактивними тачпанеля-
ми. Відтепер кімнати присвячено темам 
«Життя Леонтовича», «Капела ім. М. Ле-
онтовича» та «Щедрик». Детальну інфор-
мацію про найважливіші моменти життя 
та творчості композитора можна зчитувати 
з екранів, а також можна побачити багато 
автентичних речей. У меморіальній віталь-
ні на столі стоїть подарований батьком на 
весілля композитору столовий сервіз. Там 
же улюблена книжка «Робінзон Крузо» 
1880 року, яка належала Миколі Леонто-
вичу. Ноти з його підписом, його музичні 
інструменти...
 Кімната «Щедрик» сформована з на-
працювань музикознавиці Валентини 
Кузик i молодої дослідниці Тіни Пере-
сунько. Свої напрацювання музею надав 
і мистецтвознавець Анатолій Завальнюк. 
Партнером проєкту також стала Вінни-
цька обласна універсальна наукова біб-
ліотека ім. К. А. Тімірязєва, яка дуже 
допомогла зі збором інформації. «Завдя-
ки QR code ви зможете закачати у свої га-
джети ту чи іншу книгу про Леонтови-
ча і таким чином забрати частинку му-
зею із собою! — каже речниця проєкту 
«Малі міста — великі враження» Лілія 
Бевзюк-Волошина. Значний інформацій-
ний масив музею викладено на його сайті 
leontovychmuseum.org.ua.
 У день відкриття оновленого музею, 16 
листопада, на облаштованій сцені в центрі 
Тульчина в рамках фестивалю «Від «Щед-
рика» до Carol of the bells» виконали з де-
сяток варіацій найвідомішого твору Ми-
коли Леонтовича колективи з різних міст 
України. А перед тим пройшла конферен-
ція «Щедрик» — мистецький арсенал Ук-
раїни». Її учасники у кулуарах побіжно 
згадали про важливість внесення «Щед-
рика» до списку найцінніших надбань 
ЮНЕСКО. Щоправда, пропозиція Туль-
чинської ОТГ не може бути прийнятою у 
нішу збереження нематеріальної культур-
ної спадщини, оскільки «Щедрик» Мико-
ли Леонтовича є авторським твором. Утім 
це означає лише те, що потрібно знайти 
відповідну нішу.
 ...А особливим враженням відвідин 
Тульчина залишиться несподіваний спів у 
вітальні Будинку-музею Миколи Леонто-
вича Чоловічої хорової капели імені Реву-
цького. ■

ТОЧКА НА КАРТІ

Столиця «Щедрика»
У Тульчині оновили музей Миколи Леонтовича, чия 
мелодія стала позивною американських космічних 
кораблів та музикою голлівудської комедії

■

Тіна Пересунько — дослідниця тріумфу «Щедрика» за кордоном в оновленому 
музеї Миколи Леонтовича в Тульчині.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО
Вінницька область

У кожну подорож ми їдемо за емоцією. У Тульчин Вінницької області можуть вирушати 
поціновувачі історичного детективу: і донині лишаються не до кінця з’ясованими обста-
вини вбивства на початку 1921-го в сусідньому селі Марківка понад десятиліття туль-
чанина Миколи Леонтовича — активіста місцевої «Просвіти», експосадовця Українсь-
кої Народної Республіки, який відстоював автокефалію Української церкви, учителя, 
композитора. Можна знайти за 4,5 години їзди від Києва підтвердження розуміння 100 
років тому урядом УНР на чолі з Симоном Петлюрою важливості культурної дипломатії, 
коли хор Кошиця за державний кошт за три роки зробив промоцію України в десяти 
країнах Європи понад двомастами концертами з незмінним виконанням «Щедрика». 
Можна просто пройтися «Леонтович арт-кварталом», де на узбіччях установлено ве-
личезні музичні інструменти, чи центральною вулицею з іменем композитора, з якої 
зовсім недалеко вже й до його меморіального музею, який нещодавно осучаснили.

«Щедрик» у композиторській обробці Миколи Леонтовича вже 100 років прославляє Україну.
Фото з сайта leontovychmuseum.org.ua.

❙
❙

Тульчинський період Миколи Леонтовича 
— 12 років.

❙
❙
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Дрезденський штолен від Іден
Тісто:
борошно 500 г,
свіжі дріжджі 60 г,
цукор 90 г,
молоко тепле 140 мл,
вершкове масло 250 г,
жовток — один,
сіль 1/3 ч. ложки,
ванільний цукор 8 г,
цедра 1 лимону.
Наповнення:
родзинки 225 г (можна кількох 
видів, темні і світлі),
цукати 250 г (різнокольорові, 
кількох видів),
мигдаль 175 г (іноді замінюю 
на волоські, або печу зовсім без 
горіхів),
ром 150 г (заміняю будь-яким 
фруктовим соком).
Обмазка:
розтоплене вершкове масло 
100 г,
цукрова пудра 150 г.
 Усі інгредієнти для напов-
нення змішати у великій єм-
кості та залишити на добу. 
Дріжджі розкришити, зали-

ти теплим молоком, присипати 
ложкою цукру. Залишити в теп-
лому місці. В чашу міксера про-
сіяти борошно, решту цукру, 
сіль, жовток, ванільний цукор та 
цедру. Додати розчин та заміси-
ти тісто. Наприкінці замісу пос-
тупово додавати розм’якшене 
вершкове масло. Вимісити до 
гладкості. Накрити, залиши-
ти підходити в теплому місці до 
підйому вдвоє (десь 2-2,5 годи-
ни). Додати наповнення, промі-
сити з ним, знову накрити та за-
лишити для повторного підйому 
(ще десь на  годину).
 Готове тісто розділити на 
дві частини. Кожну розкачати 
в прямокутник-овал. Скласти 
вдвічі, але не рівно, з нахльос-
том (ступінчатою складкою). 
 Перекласти на деко на від-
стані одне від другого. Накри-
ти плівкою, залишити хвилин 
на 20-30. Пекти при 180 граду-
сах приблизно 40 хвилин. Го-
товність провірити паличкою.
 Теплі штолени промастити 
розтопленим маслом та обва-

ляти в частині пудри. Залиши-
ти вистигати. Ще раз обсипати 
пудрою (весь штолен має бути в 
пудрі). Тоді кожен замотати в 
фольгу та залишити дозрівати 
на три тижні (просто поміщаю 
на підвіконня в кімнаті).

Різдвяний штолен
Тісто:
750 г борошна,
125 г цукру,
250 мл молока,
350 г вершкового масла (замі-
нила 200 г масла і 100 г смаль-

цю, дуже вдало, бо смалець дав 
додаткову крихкість),
80 г дріжджів свіжих (і ще 2  
чайної ложки цукру),
1 пакетик ванільного цукру,
1/4 ч.л. молотого кардамону,
1/4 ч.л. молотого імбиру.
Наповнення:
родзинки 450 г (можна кількох 
видів, темні і світлі),
цукати 200 г (за рецептом цит-
русові, але я дала шматочки 
своєї фруктової пастили, дуже 
сподобалося),
мигдаль 150 г (можна заміни-

ти на волоські або зовсім без 
горіхів),
ром 150 г (згодиться будь-який 
фруктовий сік).
Обмазка:
розтоплене вершкове масло 100 г,
цукрова пудра 150 г.
 Хід роботи ідентичний пер-
шому рецепту. Тільки формую 
не два, а три штолени.
 Отож ще можна встигнути 
долучитися до створення різд-
вяного солодкого дива! Святко-
вого натхнення на смачну ви-
пічку! ■

ПРО ЗАПАС

Смачна 
традиційна 
тушонка
Тетяна ЗІНЧЕНКО

 «Ще з дитинства любиться 
мені тушонка, і зараз, коли май-
же ніхто не робить заготовок, я по-
старомодному кілька разів на рік 
готую тушонку і топлю шквар-
ки», — каже львів’янка Люба Кач-
мар, яка ділилася своїми рецепта-
ми з читачами «УМ» у минуло-
му номері. Мати стратегічний за-
пас «про всяк випадок» — цілком 
слушна порада. Отже, спробуй-
те приготувати цю смачну й дуже 
ароматну страву. 
 «М’ясо беремо лопатку чи 
шинку, залежить, яка тушонка 
вам більше до вподоби — жирні-
ша чи сухіша, — каже пані Люба. 
— На дно банки 0,5 л кладемо 3-
4 горошини чорного перцю, 1 го-
рошину духмяного, 1 лавровий 
лист, 0,5 ч. л. солі. Потім викла-
даємо м’ясо, порізане досить вели-
кими шматками. Майже вгорі до-
сипаємо ще 0,5 ч. л. солі. В банку 
наливаю 1-2 ст. л. води. Накриваю 
кришкою — і в холодну духовку. 
Включити на 180 градусів, як за-
кипить, зменшити температу-
ру і готувати 4-5 годин, щоб ледь 
булькало. Тоді витягнути і мож-
на одразу закатати, а якщо трохи 
соку вивітрилося, то можна зали-
ти розтопленим смальцем, а тоді 
закатати». Як наголошує госпо-
диня, тушонка смакує просто на 
хліб, а також до макаронів, кар-
топлі, гречки. Вона завжди виру-
чить, коли свою родину треба на-
годувати дуже швидко. ■

■

СВЯТКОВИЙ СТІЛ

Мов маля у пелюшках
Готуємо рідзвяний смаколик, 
який визріває... три тижні

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Що вам сказати! У Люби Біріної стільки ре-
цептів, що лиш штоленом не обійшлося. Я 
так і знала, і навіть дуже задоволена з но-
веньких «кулінарних знахідок» пані Люби.
«Не можу не поділитися моїм улюбленим 
лимонним тартом, — каже вона. — Це 
щось середнє між випічкою і десертом. 
Печу вже кілька разів поспіль, і він — 
пречудовий». 

Класичний лимонний тарт
 Нагадаємо, що тарт — це типовий 
для французької кухні відкритий пиріг 
із пісочного або будь-якого іншого тіста. 
Отже, починаємо. 
Основа:
борошно 220 г,
порошок д/п 0,5 чайної ложки,
цукор 50 г,
холодне масло 100 г,
1 жовток,
1-2 столової ложки води.
Начинка лимонна:
3 яйця,
2 жовтки,
160 г цукру,
120 мл свіжого лимонного соку,
150 мл вершків 30%.
Білкова начинка:
2 білки,
3 столові ложки цукру.
 Тісто приготувати звичайним спосо-
бом: перетерти борошно, цукор, поро-
шок із холодним маслом до крихти. До-
дати жовток та воду, швидко замісити тіс-
то (не ретельно, не до гладкості), помісти-
ти в холодильник на годину.
 Розподілити по формі (24 см), нако-
лоти виделкою, зверху накрити папером 
для випічки, випікати при 180 градусах 
15 хвилин. Забрати папір і пекти ще 10 
хвилин.
 Дати охолонути. Залити начинку і по-
містити в духовку ще на 25 хвилин, так 
само при температурі 180 градусів.
 Для начинки: збити в міксері яйця, 
жовтки і цукор до пишної бісквітної маси, 
додати решту компонентів, перемішати і 
вилити на тісто.
 Для білкової начинки: збити білки, 
потім поступово додати цукор і збивати 

до піків, викласти білкову суміш на тарт 
і випікати ще 10 хвилин.

Трубочки з кремом
 «Невеличкі, ледь більше мізинця, з пі-
сочно-дріжджового тіста, ніжні, хрусткі, 
тануть у роті. З цієї порції вийшло при-
близно 50 трубочок. Головне при цьому 
— катати тонко тісто і добре пропекти», 
— починає кулінарну подорож у смачний 
світ Люба Біріна.
Тісто:
борошно 460 г, 
масло 82% 200 г, 
розпушувач 0,5 чайної ложки — перетер-
ти в крихту. 
 Окремо змішати свіжі дріжджі (15 г) 
зі столовою ложкою цукру, додати нату-
ральний йогурт (100 мл, можна кефір, 
нежирну сметану), 2 жовтки. Ввести до 
крихти, замісити тісто. Відразу виробля-
ти, не треба залишати, щоб підійшло.
 Розкачати тісто товщиною до 0,3-0,5 
см, порізати смужками шириною 1,5-1,8 
см. Накрутити на залізні трубки на 4 вит-
ки, не більше.

 Пекти при 180 градусах (я пекла пор-
ціями, бо не маю так багато форм-трубок, 
кожна порція пеклася 16-17 хвилин, але 
слідкуйте, духовки різні, має бути гарно 
пропечена трубочка).
 Спечені трубки зняти з форм, охолоди-
ти. Начинити кремом (начиняла мішком 
із круглою насадкою без зубців), притру-
сити пудрою.
 Крем: зварити пудинг (брала ваніль-
ний польського виробництва) в 300 г мо-
лока, додавши 50 г цукру, охолодити, до-
дати 100 г білого згущеного молока, пе-
ремішати. Ввести в сепараторну сметану 
(350 мл) і все разом збити, вийде чудовий, 
густий, повітряний крем. Коли немає се-
параторної сметани — можна використа-
ти вершки, більше 30% жирності. У ви-
падку вершків — збити їх окремо, додати 
пудингову масу і дуже акуратно виміша-
ти ручним вінчиком.
 Кулінарна майстриня з Калуша Люба 
Біріна радить не боятися експерименту-
вати на кухні, каже, що все спечеться-
приготується, якщо є бажання, мотива-
ція і натхнення. І бажає смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Цей солодкий, запашний, гарний кекс знають у всьому світі. Што-
лен — традиційна німецька випічка, яка своєю формою та білим 
кольором повинна була «нагадувати» загорнутого у пелюшки 
Христа-немовля. Господині вкладають у таку випічку всю душу: 
там і цукати, і сухофрукти, і горіхи, і щось міцне та запашне. Сло-
вом, у всьому дійстві творення різдвяного кекса має відчуватися 
наближення свята, різдвяних див і смачних сюрпризів. Печеться 
штолен за 3-4 тижні до свята. 
Рецептами цієї дивовижної випічки ділиться знайома нам госпо-
диня з Калуша Люба Біріна. Рецептам пані Люби довіряють дуже 
багато господинь і чекають її порад стосовно такої випічки. 
«Перший штолен спекла ще дев’ять років тому. Прижився він у 
нас. Чудово себе почуває в компанії з галицькими пляцками. Пе-
репробувала кілька рецептів, дам два, які, на мою думку, найбільш 
вдалі», — каже Люба Біріна, заохочуючи всіх до творіння різдвя-
ного смаколика. 

Люба Біріна.❙Штолен цукатів і горіхів повен.❙

НА ДЕСЕРТ 

Смачні витребеньки 
Відкритий пиріг і крем, захований у трубочки

■

Лимонний тарт — щось новеньке. ❙ Ніжні та хрусткі трубочки просто тануть у роті.❙
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«Залишилось зовсім трохи. 
Упевнений, 2020-й стане роком VAR в Україні».

Андрій Павелко
президент Української асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Яким би перспективним та 
привабливим не був проєкт, у 
нього завжди знайдуться свої 
критики. 
 Ідея запровадження в фут-
болі системи відеоповторів, якi 
мали мінімізувати кількість 
суддівських помилок, від само-
го свого народження мала ве-
лику армію опонентів, до якої 
входив і колишній президент 
ФІФА Йозеф Блаттер.
 Утім після зміни керівниц-
тва Міжнародної футбольної 
асоціації та появи нових облич 
біля керма Європейського фут-
больного союзу процес запуску 
системи VAR набув системного 
характеру.
 Ексочільник УЄФА Мішель 
Платіні впевнений, що цей про-
цес незворотний, хоча й пере-
конаний, що VAR — це краси-
ва дурниця, котра не вирішує 
суть проблеми, але порушує ди-
наміку та жвавість футбольного 
життя.
 І справді, інтерпретаціями 
побаченого на відеоповторах зай-
мається жива людина, і у випад-
ках iз призначенням пенальті за 
гру рукою у штрафному майдан-
чику навіть після серії додатко-
вих переглядів можуть виник-
нути різночитання.
 Проте найбільше обурення 
у футбольній сім’ї нині викли-
кає прискіпливість системи ві-

деоасистента рефері. Її здат-
ність розгледіти найдрібніше 
порушення в найбільш гарячі 
моменти поєдинку в одних ви-
падках дозволяє арбітру скасу-
вати неправомірне взяття воріт 
або ж призначити в спірному 
епізоді пенальті. У кожному з 

таких випадків невдоволеною 
буде одна зі сторін дуелі.
 А поки в топових клубних 
чемпіонатах Європи намага-
ються оптимізувати процедуру 
використання VAR, в Україні 
лише готуються до її повноцін-
ного впровадження.

 Останнім часом вітчизняні 
судді активно знайомилися з 
функціонуванням інноваційної 
системи, вивчаючи в «офлайн-
режимі» відеоматеріали, отри-
мані з матчів прем’єр-ліги. На-
томість уже кілька тижнів — 
на поєдинках чемпіонату краї-

ни до 19 років — наші рефері 
користуються послугами VAR 
у системі реального часу.
 Минулого ж «уїк-енду» 
— під час поєдинку молодіж-
них команд «Динамо» та «Ме-
талург» (Запоріжжя) — взає-
модію вітчизняних арбітрів з їх-
нім «технічним помічником» на 
клубному стадіоні «біло-синіх» 
оцінювали експерти ФІФА. Піс-
ля чого президент УАФ Андрій 
Павелко заявив, що Україна 
готується подати до ФІФА за-
яву на використання системи 
VAR. 
 «Закордонні спеціалісти 
дали позитивні відгуки та за-
лишились задоволені реаліза-
цією програми дій з впровад-
ження VAR в Україні. Повний 
висновок представників ФІФА 
буде найближчим часом відоб-
ражено в спеціальному рапорті, 
отримавши який та завершив-
ши виконання останніх пунк-
тів програми, ми будемо готові 
подати заявку на використання 
системи відеоповторів у режимі 
онлайн. Залишилось зовсім тро-
хи. Упевнений, 2020-й стане ро-
ком VAR в Україні», — заявив 
Павелко. 
 А в числі перших вітчизня-
них стадіонів, які отримають 
сертифікат на використання 
VAR, очікувано будуть домашні 
арени грандів — НСК «Олімпій-
ський» у Києві та «Металіст» у 
Харкові. ■

ФУТБОЛ

Чекати залишилось недовго
Експерти ФІФА позитивно оцінили процес впровадження в Україні системи «відеоасистента» рефері

■

Після всебічного тестування системи VAR в Україні готуються з 2020 року розпочати її повноцінне використання.
Фото з «Фейсбуку».

❙
❙

Григорій ХАТА

 Розпочавшись у 2014 році, скан-
дал, пов’язаний iз масштабними фаль-
сифікаціями допінг-тестів російських 
спортсменів, набирає нових обертів. Од-
нією з ключових умов для повернення 
російській антидопінговій лабораторії 
міжнародної акредитації була вимога 
доступу експертів ВАДА до бази даних 
московської лабораторії, в якій, за сло-
вами її колишнього очільника Григорія 
Родченкова, напередодні зимової Олім-
піади-2014 в Сочі відбувалися основні 
махінації з допінг-пробами російських 
олімпійців.
 Дуже довго росіяни не допускали 
представників Всесвітньої антидопін-
гової агенції до своїх секретних ма-
теріалів, утім, опинившись під загро-
зою продовження міжнародної спор-
тивної ізоляції, наприкінці 2018 року 
були змушені підняти завісу таємни-

чості з лабораторії. Близько року фа-
хівці ВАДА вивчали величезний масив 
даних, порівнюючи московські зраз-
ки спортсменів із біологічним матеріа-
лом, який вони здавали в інших лабора-
торіях.
 Зрештою, експертний комітет ВАДА 
дійшов висновку, що розходження в да-
них московської антидопінгової лабо-
раторії з’явилися внаслідок «умисних 
маніпуляцій, які проводилися з метою 
приховання позитивного характеру до-
пінг-тестів російських спортсменів».
 У понеділок комітет iз відповідності 
Всесвітньої антидопінгової агенції опуб-
лікував свою доповідь із рекомендацією 
відсторонити Росію від участі в міжна-
родних змаганнях на чотири роки, доз-
воливши російським олімпійцям зма-
гатися на майбутніх літніх Іграх-2020 
у Токіо під нейтральним прапором, а 
отримувати медалі без підняття націо-
нального прапора та виконання держав-

ного гімну. Подібну історію Російська 
Федерація вже переживала на «білій» 
Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, й тепер 
вона може повторитися знову.
 Затвердити рекомендації комітету з 
відповідності ще має виконком ВАДА, 
котрий збереться на своє засідання 9 
грудня. І мало хто сумнівається, що в 
його членів знайдуться для російсько-
го спорту якісь пом’якшувальні обста-
вини.
 Утім не виключено, що заборона 
росіянам під національними прапора-
ми змагатися на Іграх-2020 у Токіо буде 
«м’яким» для них покаранням за допін-
гові фальсифікації, адже з усіх боків у 
спортивному світі лунають пропози-

ції максимально повного відсторонен-
ня російських збірних від міжнародних 
турнірів.
 Приміром, британське видання The 
Telegraph не виключає, що збірну Росії 
з футболу позбавлять права участі на 
чемпіонаті Європи-2020, де вона мала 
виступати в ролі співгосподарів тур-
ніру. На Туманному Альбіоні вважа-
ють, що команду Станіслава Черчесо-
ва на майбутньому Євро замінить збір-
на Шотландії, котра посіла третє слідом 
за росіянами місце у відбірковій групі. 
Словом, на російський спорт чекає нова 
хвиля міжнародної обструкції. Питан-
ня лише в тому, наскільки вона буде 
тривалою та потужною. ■

ОРГПИТАННЯ

Ціна великих 
перемог
Через маніпуляції з даними московської 
антидопінгової лабораторії росіяни можуть позбутися 
права участі під національними прапорами 
на міжнародних турнірах

■

Російська футбольна збірна може втратити право на участь у фінальній стадії 
чемпіонату Європи-2020.
Фото з сайта pressball.by.

❙
❙
❙
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дощ
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Південь -2…+3

 +4…+9

 — Фімо, що ви мені весь час 
підморгуєте?
 — Це нервовий тик.
 — Ви таки брехун і негідник. Я 
вже налаштувалася.

* * *
 Приходить Абрам до кравця і 
каже:
 — Ви шили ці нещасні штани ці-
лий місяць! Бог створив світ за сім 
днів, а ви шили штани цілий місяць!
 — Ну і що? Ви подивіться на цей 
світ і подивіться на цi штани.

* * *
 По парку йдуть чоловік і дружи-
на. Раптом вони бачать на лавочці 
мужика з портвейном і слідами ко-
лишньої інтелігентності на обличчі.
 Дружина:
 — Це ж мій колишній чоловік! 

П’ять років тому я пішла від нього, а 
він i досi п’є.
 Чоловік:
 — Так довго не святкують.

* * *
 — Сарочко, я вас запрошую в 
музей.
 — А ви що, не можете вимови-
ти слово «ресторан»?

* * *
 Один продавець в універмазі 
був украй сонливим. Його перево-
дили з секції в секцію, але всюди 
він засинав за прилавком. Коли це 
дійшло до директора універмагу, той 
сказав:
 — Переведіть його в секцію чо-
ловічих піжам. Одягнiть у піжаму, а на 
шию повісьте оголошення: «У наших 
піжамах всюди добре спиться!»

Урядовий кінець епохи бідності:
забагато соціальних пільг та вчителів?

По горизонталі:
 1. Легендарний український 
режисер, реформатор театру, роз-
стріляний в урочищі Сандармох. 7. 
Фахівець, який знає все про риб. 8. 
«Дивлюсь я на ..., та й думку гадаю: 
чому я не сокіл, чому не літаю?» (піс-
ня). 9. Морський символ. 10. Доро-
га, обсаджена з обох боків дерева-
ми. 12. Дитяча гра. 15. Алкогольний 
напій, настояний на вишні. 18. Істо-
ричний період Середньовіччя, епоха 
Відродження. 19. Місто в Німеччині. 
22. «Як був Лантух, то не було і хлі-
ба для мух, а як став Калниш, то по-
явився хліб і ...» (Запорізька приказ-
ка). 24. Надзвичайно багата людина. 
25. Боєць ворожої армії, якого бе-
руть у полон для отримання інфор-
мації. 26. Їжа для дрібних жителів 
моря: рачків, молюсків, морських 
черв’яків. 27. Хижий птах 
По вертикалі:
 1. У кавказьких горців — люди-
на, зв’язана з іншою зобов’язанням 
взаємної дружби, захисту, гостин-
ності; друг, приятель. 2. Кімната 
на судні. 3. Світлочутлива оболон-
ка ока. 4. Річка на Західному Поліс-
сі. 5. Ім’я першої коханої Ромео із 
шекспірівської трагедії. 6. «Чорне 

..., гарне ..., а все єдно Чорна Гора, 
неня моя Чорна Гора, гей, гей, гей!» 
(пісня). 11. Заглибина в ґрунті, при-
родна або штучно викопана. 13. На-
родні збори, рада. 14. «Всюди буй-
но квітне ..., мов до шлюбу вбрала-
ся калина» (пісня) 16. Зубчасте ко-
лесо. 17. Невеличкий ресторан. 18. 
Онкологічне захворювання. 20. Друг 
Ісуса Христа, якого той воскресив із 
мертвих. 21. Друга назва містично-
го роману Василя Шкляра «Кров ка-
жана». 23. Число, на яке не можна 
ділити. 24. Риба з родини осетро-
вих. ■

Кросворд №132
від 26 листопада

Дара ГАВАРРА

 Щорічна церемонія вручення му-
зичних нагород American Music Awards 
2019 не обійшлася без сенсацій і скан-
далів. Були тут, як завжди, перемож-
ці у номінаціях «Відкриття року», 
«Найкращий виконавець», «Найкра-
ща композиція» та багато інших, зір-
кові гості та не менш зіркові учасни-
ки. Так, на сцені виступили улюблен-
ці публіки Біллі Айліш, Селена Гомес, 
Крістіна Агілера, Шон Мендес, Каміла 
Кабелло та багато-багато інших. Спе-
ціальний номер до 25-річчя легендар-
ного альбому Dookie підготувала гру-
па  Green Day. Ще один чвертьсторіч-
ний ювілей дебюту на American Music 
Awards відсвяткувала легендарна Тоні 
Брекстон.
 Та найбільшою сенсацією цьо-
горічної церемонії, без сумніву, стала 
суперпопулярна в США та й не тільки 
поп-виконавиця Тейлор Свіфт, адже 
цьогоріч вона отримала п’ять нагород 
(улюблене відео, улюблений альбом, 
улюблений виконавець, дорослий ви-
конавець та виконавець року), що в су-
купності в її творчій кар’єрі склало аж 
29 нагород АМА, що в історії музичної 
премії стало абсолютним рекордом за 

кількістю премій. Слід 
нагадати, що за су-
мою нагород 
ця не зов-
сім мініа-
т ю р н а 
дівчи-
на (її 
зр іст 
складає 
178 см) поби-
ла самого короля 
поп-музики Майкла 
Джексона з його 24 пре-
міями. «Це був складний рік 
мого життя, але й дивовижний водно-
час», — сказала співачка, отримую-
чи заслужені нагороди.
 А скандалом церемонії ста-
ла заборона колишньої музичної 
студії Big Machine, з якою співпра-
цювала Тейлор, виконувати старі 
хіти на сцені АМА. Зрештою, було 
досягнуто компромісу і співач-
ка виконала мікс зі старих хітів. 
Міс Свіфіт вийшла на сцену в бі-
лосніжній сорочці, на якій велики-
ми чорними буквами були надруко-
вані назви попередніх альбомів, ок-
рім останнього – Lover, за який вона 
й отримала нагороду. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Повернення українських кораблів, захоп-
лених росіянами у Керченській протоці ще ми-
нулого року, викликало не хвилю схвалення у 
світової спільноти, на що розраховувала росій-
ська сторона, а гомеричний регіт. Так, зокрема, 
відомий російський журналіст Олександр Не-
взоров, у притаманній йому іронічно-саркас-
тичній формі, прокоментував цю подію: «Пов-
на світова велич». Зауваження стосувалося 
того факту, що росіяни повністю «розкуро-
чили» катери, знявши й виламавши не лише 
техніку, а й розетки, лампочки і навіть унітази. 
«Ми тепер iз вами знаємо, для чого було здій-
снено цей дикий демарш у Керченській про-
тоці. Ми знаємо, що метою були... унітази», 
— далі «стібався» над російською вояччи-

ною представник масмедіа. Далі він зазначив, 
що сантехніку зняли, а от її вміст залишили, і 
що так загидити військові кораблі могли тіль-
ки його співвітчизники. «Росії ще тільки нале-
жить пройти довгий шлях банальної цивіліза-
ції, на який вона навіть ще не стала», — зазна-
чив журналіст.

 Подібну оцінку події дав і знаний у ши-
роких колах художник-карикатурист із «Дой-
че велле» Сергій Йолкін. Він зобразив гла-
ву Російської Федерації на «борту» унітаза з 
розпростертими руками, як у відомому філь-
мі «Титанік». «Величнішої» пози годі й вига-
дати... ■

«ВЄЛІЧІЄ»

«Повна світова велич»
Російський журналіст укотре висміяв 
керівництво своєї країни

■

МУЗИЧНИЙ ОЛІМП

Тейлор Свіфт побила 
Майкла Джексона...
Лише за кількістю нагород

■

Тейлор Свіфт.❙

28 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденний, 
5-10 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +2...+4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. 
Славське: вночi +1...+3, удень +8...+10. 
Яремче: вночi 0...+2, удень +6...+8. 
Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +6...+8. 
Рахiв: уночi +4...+6, удень +6...+8.
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