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Друг Шевченка, перекладач 

українською «Біблії» і творів 

Шекспіра — першопроходець

 і філософ, чия творчість «сприяла» 

появі Валуєвського циркуляра
стор.  10—11»

Поспішіть передплатити  «Україну молоду» на 2020 рік                                                         стор. 15

Удар по 

громадянському 

суспільству

Призначенi 
винними

Йдемо до Куліша: від козацького 
Воронежа по світу

стор. 8»

Інспектор Пожежного департаменту зі 

США Михайло Казаренко — про те, як 

американське місто захищає себе від вогню

«Після трагедії 11 вересня 
в Нью-Йорку не було пожеж 

із численними жертвами»

стор. 5»

Нові ласощі для українців.
Фото з сайта selo.bg.

❙
❙

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,497 грн 

1 € = 26,256 грн

1 рос. руб. = 0,375 грн

І бджоли 
відпочинуть

Аграрії готові 
виробляти 
бекмес, 
або 
кавуновий мед, 
у промислових 
масштабах
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«Якби було збільшено власний видобуток і підвищено рівень енергоефективності, 
то ціна на газ не зросла, а знизилася б».

Юрiй Вiтренко
виконавчий директор групи 

НАК «Нафтогаз України»

УКРАЇНА МОЛОДА

НАЦІЇ 

«Не підведи, 
нохчи!»: 
чеченці 
й українці 
Історія і взаємопідтримка, 
яка нас зближує 
Муса ТАЇПОВ, 
спеціально для «України молодої» 
Париж, Франція 

 У 1975 році мене відрахували з університе-
ту в місті Орджонікідзе (зараз Владикавказ), де 
я вчився, вірніше вдавав, що вчуся, і мені до-
велося повернутися додому. Я засмутив бать-
ка, який покладав на мене великі надії, і, щоб 
якось загладити перед ним провину, поїхав «на 
шабашку». Так у той час називали сезонні ро-
боти в Росії, де в основному чеченці, україн-
ці, грузини займалися будівництвом житла, 
сільгоспоб’єктів жителям російської «глибин-
ки» і Сибіру. Попрацювавши там, я поїхав до 
військкомату: моя відстрочка від призову в ар-
мію, у зв’язку зі вступом до університету, була 
на рік, і щороку я повинен був підтверджувати 
своє перебування на навчанні. 
 Але розповісти я хотів трохи про інше. На-
справді я вдячний тому, що таки потрапив до ар-
мії і побачив «зсередини» те, що інші, одурма-
нені радянською пропагандою, бачити не могли. 
Пихата спадщина «переможців у великій вітчиз-
няній» і неповажне ставлення до солдатів досі 
зберігається у російському «совку»... 
 Прибувши в частину, в яку мене визначили, я 
дізнався що прізвище командира батальйону — 
Чорний. Звали його Володимир Володимирович. 
Ім’я та по батькові я дізнався набагато пізніше, 
але завважив, що всі солдати його поважали і на-
зивали з теплом у голосі: «Батя». Через шість мі-
сяців служби мене призначили старшиною роти, 
і тут мені довелося вперше безпосередньо зіткну-
тися з комбатом. Він приїхав до нас у роту. А ми 
мали відношення до ракетних військ стратегіч-
ного призначення і займалися будівництвом від-
повідних шахт і всіх комунікацій. Дізнавшись 
від чергового роти, що приїхав комбат, я пішов 
до нього. Доповівши за статутом і опустивши 
руку після «віддання честі», почув: «Нохчи уй 
хьо»? (Ти чеченець?) Я здивувався і автоматич-
но відповів: «Ву» (Так). Згодом комбат мене від-
кликав убік і сказав: «Я вас, чеченців, знаю. Ра-
зом із чеченцями, на засланні, виріс (він був з ук-
раїнців). Навіть мову вашу добре знав, але забув. 
Деякі фрази пам’ятаю, але... А тебе, синку, про-
шу про одне: не підведи мене!»... 
 Пізніше я зрозумів, чому комбата називали 
Батя. І сам його називав так. Тому, що він був 
саме Батею, і офіцери його побоювалися, а сол-
дати дуже любили. Коли я вже звільнився і отри-
мав на руки документи про демобілізацію, тра-
пився конфлікт з одним із офіцерів — майором 
зі штабу полку, якого мені довелося «заспокої-
ти». Батя вкотре мене підтримав. Саме тоді він 
мені сказав фразу, яка врізалася в пам’ять: «Хо-
роші ви хлопці, чеченці, але більше я вас в час-
тину не візьму! Звичайно, порядок ви тримаєте, 
але...» 
 Я перебив його запитанням: 
 — Чому? 
 — Я з вами майором не стану! — відповів 
Батя. 
 Він хотів вийти у відставку в званні майора 
(пенсія була вищою), а ми своєю безкомпроміс-
ністю створювали йому проблеми... Це саме від 
нього я дізнався, що в депортацію тоталітарний 
радянський режим відправив дуже багато ук-
раїнців, і що українці, німці, чеченці і всі інші 
виживали там разом, об’єднуючись. До речі, 
Батя нашу мову пам’ятав і досить часто звер-
тався до мене чеченською та ставився підкрес-
лено тепло... 
 Батя — Капітан — Чорний — мій найтеп-
ліший спогад про армію. Чорний Володимир 
Володимирович! Чи живий ти? Мій комбат і... 
Батя! ■

■

Михайло БЕРНАЦЬКИЙ 

 Виповнився 21 рік від 
часу створення першого в 
столиці України Ротарі-
клубу «Київ-Печерськ». 
А рік тому на його базі ви-
ник клуб «Київ-Столиця» 
— шляхом реорганізації і 
перейменування ротарій-
ського клубу-першопро-
хідця. Однією зі знакових 
подій річниці столо уро-
чисте підписання Мемо-
рандуму про співпрацю 
між Національною спіл-
кою журналістів Украї-
ни і Громадською спіл-
кою «Об’єднання ротарі-

клубів України». Мемо-
рандум підписали голова 
НСЖУ Сергій Томіленко 
і чинний губернатор ро-
тарійського дистрикту 
2232 (Білорусь і Україна) 
Микола Стеблянко. 
 Сторони Меморандуму 
домовилися спільно підви-
щувати кваліфікацію, 
перекваліфікацію жур-
налістів, сприяти опану-

ванню ними нових нави-
чок та професій, проводи-
ти спільні просвітницькі 
семінари, «круглі столи», 
брифінги, прес-конферен-
ції та інші заходи, спря-
мовані на вдосконален-
ня вітчизняного інформа-
ційного простору; готува-
ти та видавати методичні 
матеріали; використову-
вати на взаємовигідних 
умовах матеріально-тех-
нічну базу сторін із нав-
чальними та творчими ці-

лями, проводити взаємні 
консультації з питань за-
стосування новітніх тех-
нологій — зокрема, в ре-
алізації гуманітарних за-
ходів і під час навчання 
журналістів. 
 Координаторами спів-
праці визначені перша 
секретарка НСЖУ, член 
правління Ротарі-клубу 
«Київ-Столиця» Ліна Кущ 
та президент Ротарі-клубу 
«Київ-Столиця» Людмила 
Ольховська. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі три доби офіційно за-
фіксовано 25 випадків порушення 
режиму вогню збройними форму-
ваннями Російської Федерації та їх-
німи посіпаками. Російська Федера-
ція систематично не виконує взяті на 
себе зобов’язання щодо сталого при-
пинення вогню відповідно до прийня-
того підсумкового комюніке на пере-
говорах лідерів «Нормандської чет-
вірки» у Франції. Противник обстрі-
лював позиції підрозділів Об’єднаних 
сил iз заборонених Мінськими домов-
леностями мінометів калібрів 120 мм 
та 82 мм, із гранатометів різних сис-
тем, стрілецької зброї та протитанко-
вими керованими ракетами (ПТКР), 
зафіксовано і вогневу активність во-
рожих снайперів. За цей час трьох 
українських бійців поранено. 
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» ворог 
обстріляв позиції Об’єднаних сил 
неподалік Лебединського, Авдіївки, 
Красногорівки, Пісків, Павлополя, 
Мар’їнки, Березового, Кам’янки.
 На Луганщині, де за ситуацію 
відповідає оперативно-тактичне 
угруповання «Північ», противник 

здійснив обстріли поблизу Лугансь-
кого, Кримського, Хутора Вільного, 
Світлодарська, Зайцевого, Новолу-
ганського, Травневого, Миронівсь-
кого.
 У суботу, 14 грудня, від вогню 
російської артилерії загинув сер-
жант Бригади швидкого реагуван-
ня Національної гвардії України 
21-річний Сергій Михальчук. «Він 
прийняв на себе основну кількість 
уламків, прикривши своїм тілом 
побратима», — йдеться в повідом-
ленні на ФБ-сторінці БрШР. «Не-
зважаючи на юний вік, Сергій Ми-
хальчук гідно бився з російсько-

терористичним окупантом і заги-
нув у бою як справжній воїн. Він 
продемонстрував найвищий про-
яв бойового братерства, віддавши 
своє життя за побратима. Наша 
бригада завжди пам’ятатиме його 
героїчний вчинок, а терористи от-
римають жорстку відплату за про-
литу кров нашого воїна. За прояв-
лений героїзм Сергія Михальчу-
ка буде представлено до високої 
державної нагороди. Уся бригада 
висловлює свої найщиріші співчут-
тя батькам, друзям та близьким на-
шого побратима», — зазначили в 
підрозділі. ■

НА ФРОНТІ 

Недоступний доступ
Росіяни не пропускають патрулі ОБСЄ на окуповані території, 
порушуючи домовленості про вільне пересування 
Спільної моніторингової місії

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року, представники збройних формувань 
Російської Федерації двічі затримували патрулі Спільної моніторингової місії: на блокпос-
ту приблизно за 2,5 км від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське  дозволили патру-
лю місії проїхати лише після 20 хвилин очікування; на блокпосту західніше н.п. Верхньоши-
роківське  — лише після приблизно години очікування.
 Місія наголошує, що мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників 
СММ ОБСЄ по всій території України. Усі підписанти Комплексу заходів iз виконання Мінсь-
ких домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із 
тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.
 Однак збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щоден-
но відмовляють СММ у доступі до непідконтрольних урядові України територій, зокрема й до 
ділянок розведення сил і засобів.

■

Співпрацю підкріпили спільним документом.❙

ДОВІДКА «УМ» 

 Міжнародна спільно-
та Ротарі — це об’єднання 
клубів, розташованих у всь-
ому світі. Ротарі-клуби — 
нерелігійні та неполітичні 
благодійні організації, від-
криті для всіх незалежно від 
національної чи расової при-
належності, віросповідан-
ня та політичних поглядів. 
У світі налічується май-
же 34 тисячі клубів та по-
над мільйон учасників. Го-
ловний девіз «Ротарі Інтер-
нешнл»: «Служіння понад 
себе». Другим гаслом слу-
гує вислів «Найбільше отри-
мують ті, хто найкраще пра-
цює». Метою Ротарі є заохо-
чення та підтримка гідного 
підприємництва.

■

ПІДТРИМКА

Благодійність 
плюс 
поінформованість 
Національна 
спілка 
журналістів 
підписала 
меморандум 
про співпрацю 
з міжнародною 
спільнотою 
Ротарі-клубів

■



3УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 17 ГРУДНЯ 2019ІнФорУМ

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Новообрана українська вла-
да не дає пересічному україн-
цю нудьгувати, ледь не щоден-
но підносячи «сюрпризи» як 
не політичного штибу, так со-
ціально-побутового. І ось знову 
«радісна» новина напередод-
ні новорічно-різдвяних свят, 
через яку на нас чекає чер-
гове спустошення гаманців: 
у січні наступного року ціна 
газу для населення зросте на 
28,6 % і становитиме 5,5 тис. 
грн за тисячу кубометрів — 
повідомив виконавчий дирек-
тор групи НАК «Нафтогаз Ук-

раїни» Юрій Вітренко.
 Причому ця оптова ціна на 
природний газ, який «Нафто-
газ України» постачає в рам-
ках ПСО (положення про накла-
дення спеціальних обов’язків), 
зросте не лише для потреб насе-
лення, а й для виробників тепла 
та інших захищених спожива-
чів, більше того — ці проанон-
совані 5,5 тис. грн/1 тис. м3, 
як виявилося, анонсовані без 
урахування ПДВ, націнки газ-
збутів i витрат на транспорту-
вання газу магістральними і 
розподільними трубопровода-
ми.
 А пояснення топ-чинов-

ником цього непопулярного 
кроку банально просте. «Як-
би було збільшено власний ви-
добуток і було підвищено рі-
вень енергоефективності, то 
ціна на газ не зросла, а знизи-
лася б», — написав пан Вітрен-
ко на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi».
 Із його слів, за умови збіль-
шення власного видобутку газу 
та підвищення рівня енерго-
ефективності, в 2020 році Ук-
раїна могла б почати експор-
тувати газ, а не продовжува-
ти імпортувати, що сприяло 
би зниженню ринкової ціни на 
блакитне паливо. «Ось так ми і 
розплачуємося за некомпетен-
тність і корупцію», — підсу-
мував представник «Нафтога-
зу».
 У «Нафтогазі» також нага-
дали, що з 1 січня 2020 року 
Україна переходить на рин-
кове ціноутворення на газ для 
побутових споживачів у рам-
ках ПСО, а це означає, що оп-
това ціна для побутових спо-
живачів має відповідати рин-
ковій ціні для комерцій-
них споживачів.

 Додамо, що з 2016 по 2018 
рік видобуток газу в Україні бу-
ло збільшено майже на 1 млрд 
кубічних метрів на рік. Про-
те в лютому цього року тодіш-
ній прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман заявив, що дер-
жавна компанія «Укргазвидо-
бування» фактично провалила 
затверджений план із видо-
бутку газу до 2020 року. Ще в 
грудні 2016 року український 
уряд затвердив концепцію роз-
витку газодобувної галузі до 
2020 року, яка передбачає мету 
— досягнення видобутку при-
родного газу обсягом у 27,6 мі-
льярда кубометрів на рік. 
 Варто також нагадати, як 
безжально спустошували за 
часів СРСР українські газові 
родовища. Але левова част-
ка цього видобутку йшла зовс-
ім не на потреби УРСР, а про-
давалася в Європу або ж пере-
ганялася далі в простори «со-
юзу». І наслідки вкрадених у 
нас тоді мільярдів газових ку-
бометрів усе даються й давати-
муться взнаки як нам, так і на-
ступним поколінням україн-
ців. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Екзотичний бекмес із херсонських 
«смугастиків» уже погодилися брати під 
реалізацію великі торгові мережі в бага-
тьох містах України, зацікавлені у спів-
праці й покупці з Європи.
 Унікальний кавуновий мед навчи-
лися виготовляти фахівці на базі госпо-
дарств зеленого туризму Херсонської об-
ласті. Така інновація дозволить виріши-
ти проблему зi збереженням вирощеного 
фермерами врожаю на півдні України за 
умов відсутності належної кількості аг-
росховищ.
 Уперше бекмес презентували гостям 
Всеукраїнського свята «Український ка-
вун — солодке диво» в місті Гола При-
стань у далекому 2005 році. Тоді мед із 
кавунів представники «Зелених хуторів 
Таврії» варили на вогнищі у величезно-
му казані та пропонували скуштувати 
учасникам фе стивалю.
 — Щоб приготувати  літр бекмесу, 
потрібно 12 кавунів середнього розміру, 
— розповів директор херсонського істо-
рико-розважального комплексу Олек-
сандр Долинко. — Кавуновий мед на 
Херсонщині роблять за старовинним ре-

цептом, адже для наших предків бекмес 
був замінником сучасних цукерок. Ці ла-
сощі можна їсти, не побоюючись за фігу-
ру, адже в одному грамі продукту лише 
одна калорія.
 А ось уже нинішнього року кращі 
шеф-кухарі Херсона Олександр Шос-
так, Олексій Александров та Іван Цурі-
ков провели в Києві майстер-клас із при-
готування автентичних страв iз кавуна. 
Дивовижний смак кавунового меду спо-
добався всім без винятку, після чого й 
постало питання про виробництво бек-
месу на Херсонщині у промислових мас-
штабах.
 — Технологія приготування кавуно-
вого меду передбачає якісну переробку 
навіть некондиційної продукції, що дає 
можливість раціонально використовува-
ти весь зібраний на полях Херсонщини 
врожай, — розповів секретар ГМ «Асо-

ціація виробників Херсонського каву-
на» Юрій Паличев. — Мешканці півден-
ного краю зберегли чимало автентичних 
рецептів різноманітних страв iз кавуна, 
таких як бекмес, а також квашений ка-
вун. Такі продукти не лише дуже смачні 
та корисні для здоров’я, а й роблять пе-
реробку смугастих ягід рентабельною за 
рахунок високого попиту в покупців i ве-
ликої додаткової вартості.
 За словами Юрія Палічева, в аграріїв 
Херсонської області ще є чимало ідей 
щодо створення інноваційних продук-
тів з насіння кавуна, яке нарівні з са-
мим «смугастиком» має багато корисних 
властивостей. Сучасні тренди здорового 
харчування, а також інтерес споживачів 
до харчових новинок та екзотики повин-
ні сформувати попит українського спо-
живача на такі продукти.
 Нині аграрії Херсонського краю пра-
цюють над створенням нових техноло-
гій переробки не лише кавунів, а й іншої 
сільськогосподарської продукції: знаме-
нитих херсонських помідорів, динь, ви-
нограду та яблук.
 Цікаво, що ароматний кавуновий мед, 
зварений із соку перестиглої смугастої 
ягоди, вважається винаходом середньо-
азіатської кухні. Цей незвичайний мед 
роблять iз кавунового соку, який злива-
ють у спеціальні жаровні. Потім 12 годин 
випарюють вологу, після чого й виходить 
бекмес. Він може бути різним: легким, 
як соус, густим, як повидло, або пікант-
ним, як інгредієнт для коктейлю. 
 Після повного випарювання вологи 
бекмес втрачає до 50-80 відсотків обсягу 
та стає схожим на дуже густий мед. Цю 
смакоту можна ароматизувати м’ятою, 
лимоном, лаймом, чебрецем, ваніллю та 
багатьма іншими ароматними добавка-
ми. Щоденне вживання чаю, підсолод-
женого кавуновим медом (бекмесом), 
нормалізує роботу нирок, шлунка та сер-
цево-судинної системи. ■

НЕБАЙДУЖІСТЬ

Є жінки
Водійка тролейбуса 
захистила водія 
лімузина від 
нападника 
з молотком
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У неділю в Черкасах, на ву-
лиці Дахнівській, водійка тро-
лейбуса Олена Шаренко вия-
вилася найсміливішою з усіх 
учасників дорожнього руху і 
захистила водія лімузина від 
нападника з молотком.
 Сталося це опівдні, коли 
водій «євробляхи» Mitsubishi 
підрізав лімузин Lincoln на пе-
рехресті, а потім неадекватно 
зреагував на зауваження. 
 «Водій i пасажир 
Mitsubishi, виламавши забло-
ковані двері в лімузині з обох 
сторін, почали одночасно бити 
його водія молотком по голові, 
руці та ребрах», — розповідає 
черкащанка Вікторія Черній.
 Доки нападники били чо-
ловіка, інші автомобіліс-
ти не втручалися, лише вели 
зйомку з різних ракурсів. 
Тільки коли до перехрестя 
під’їхав міський тролейбус, 
його водійка Олена Шаренко 
та кондуктор вибігли на до-
помогу водію лімузина. Про 
це повідомив працівник Чер-
каського тролейбусного пар-
ку Валерій Мироненко.
  «У Черкасах водійка і кон-
дуктор тролейбуса стали на за-
хист водія, якого інший водій 
прямісінько посеред дороги 
лупцював молотком по голо-
ві. На відео, яке зняли свідки 
події, видно, що інші учасни-
ки дорожнього руху спокійно 
спостерігали за страшним по-
биттям, аж поки не під’їхав 
тролейбус і з нього відразу, не 
вагаючись, вибігли кондук-
тор і водійка тролейбуса, піс-
ля чого й інші кинулися на до-
помогу», — зазначає Валерій 
Мироненко.
 Він каже, що, мабуть, зля-
кавшись, зловмисники кину-
лись тікати. Подія, зауважує, 
звісно, дуже лякає. Але при-
ємно, що знайшлися люди, 
які не побоялися стати на за-
хист беззахисного.
 «Особлива гордість за пра-
цівників тролейбусного уп-
равління, які, ризикуючи 
власним життям, кинутися 
голіруч рятувати водія», — 
наголошує пан Валерій.
 За словами Вікторії Чер-
ній, «така дикість та свавілля 
коїться в Черкасах серед біло-
го дня». 
 Як повідомляють у чер-
каській обласній поліції, осiб 
обох нападників встановле-
но. 35-річного зловмисни-
ка, який завдавав ударів мо-
лотком водію лімузина, за-
тримано відповідно до статті 
208 КПК України. За вказа-
ним фактом відкрито кримі-
нальне провадження за час-
тиною 4 статті 296 (хуліганс-
тво) Кримінального кодексу 
України. Слідчі встановлю-
ють  усіх свідків та обставини 
події.
 А тим часом водій ліму-
зина з травмами перебуває у 
Черкаській міській лікарні 
№3. ■

■

Михайло БЕРНАЦЬКИЙ

 Група молоді зупинила в ніч із 12 на 
13 грудня в Києві, в районі Севастополь-
ської площі, автомобіль, що рухався пі-
дозріло й за кермом якого був співробіт-
ник поліції. За словами молодих людей, 
водій явно перебував у стані алкогольного 
або навіть наркотичного сп’яніння, тому 
вони викликали поліцію, аби правоохо-

ронці провели офіційне освідчення неадек-
ватного стану колеги. Одразу на місце при-
годи під’їхало три автомобіли патрульної 
поліції. Небайдужі громадяни попросили 
провести мед експертизу водія, щоб точно 
з’ясувати ступінь алкогольного сп’яніння. 
Працівники поліції на словах погодилися 
й порадили дочекатися, доки приїде спе-
ціальна служба, яка це й зробить. Довго 
чекати не довелося. Вже через 15 хвилин 

на місце пригоди відомчим автобусом при-
їхало близько 30 силовиків, які одразу ж, 
без розбору на вік і стать, застосували до 
молодих людей фізичну силу. Серед грома-
дян-свідків інциденту, до яких було засто-
совано «методи фізичного впливу», були 
також дівчата та неповнолітні. Всіх їх від-
везли в поліцейський прийомник, а водій-
колега правоохоронців у цей час благопо-
лучно зник із місця злочину на своєму ж 
автомобілі. Автор відеосвідчень, який був 
одним із потерпілих, розповідає, що потім 
з’ясувалося що водій (працівник право-
охоронних органів) особисто знає впливо-
вого високопосадовця в поліції міста Киє-
ва, який і організував напад на небайду-
жих свідків.
 Відео опублікував телеграм-ка-
нал «Криминальная Украина» по-
силання: https://t.me/joinchat/
AAAAAE7QWpWt5wRe3AVltQ. ■

СМАКОТА

І бджоли 
відпочинуть 
Аграрії готові виробляти 
бекмес, або кавуновий мед, 
у промислових масштабах

■

ТАРИФИ

Корупційна складова 
«ціномалювання»
Із наступного року зросте вартість газу 
для населення

■

РУКА РУКУ МИЄ

Правдолюбів — у прийомник?
Чи варто зупиняти неадекватних поліцейських, якщо їхні 
колеги культивують кругову поруку?

■
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Заради Донбасу — на позачергове 
засідання
 Досить несподівано минулого тижня 
депутати зібралися на позачергове засі-
дання Верховної Ради. На порядку ден-
ному першим питанням поставили про-
довження закону про особливий статус 
Донбасу. Ініціатором були депутати від 
«Слуги народу» Давид Арахамія та Олек-
сандр Корнієнко. Закон про «Особливий 
статус Донбасу» зразка 2014 року свого 
часу викликав безліч дискусій. У ньому 
прописані амністія бойовикам, створен-
ня народної поліції, спеціальний еконо-
мічний режим для цих територій та ста-
тус російської мови на окупованих те-
риторіях. Таким чином, принаймні до 
весни 2020 року країні доведеться жити 
саме з документом зразка 2014 року, 
адже в команді Зеленського пообіцяли 
написати новий закон після зустрічі в 
нормандському форматі. 

Старий-новий закон: про що він?
 У законі сьогоднішнього зразка 10 ста-
тей. Перш за все, це амністія, яка свого 
часу викликала безліч дискусій: проте 
чітких пояснень щодо цього пункту в за-
коні і досі немає. Адже в третій статті за-
кону йдеться про те, що «держава гаран-
тує недопущення кримінального пере-
слідування, притягнення до криміналь-
ної відповідальності та покарання осіб 
— учасників подій на території Донець-
кої, Луганської областей». Проте виникає 
надто багато запитань: що робити з бойо-
виками, які стріляли по-українських по-
зиціях, що робити з тими, хто і досі три-
має українців у полоні, чи застосовувати-
меться амністія щодо тих, хто шість років 
веде війну проти України? Йдеться лише 
про те, що переслідування і притягнення 
до кримінальної відповідальності учасни-
ків подій на Донбасі заборонено. 
 Статус російської мови — ще один із 
пунктів закону. У ньому сказано, що жи-
телі мають право самі визначати, якою 
мовою говорити, а російську варто під-
тримувати на рівні з іншими мовами. Ок-
рім цього, в законі йдеться про те, що на 
території Донецької та Луганської облас-
тей буде особливий порядок призначення 
суддів і прокурорів, а виконавчі органи 
влади можуть підписувати з відповідни-
ми органами місцевої влади угоди щодо 
економічного, соціального та культур-
ного розвитку. Врешті, окуповані тери-
торії не зважають на українське законо-
давство, тому продовження цього закону 
необхідне більше як формальність, аніж 
реальне вирішення конфлікту окупова-
них територій. 

Як голосували депутати?
 У день голосування депутати від 
«Батьківщини» та «Голосу» були катего-
рично проти продовження цього закону. 
Але і свій, новий, поки не внесли. «Будь-
яка пропозиція, яка надходить від Путі-
на, є небезпечною сама собою. І будь-яка 
притомна людина має про це пам’ятати, 
маючи зустріч із Путіним. Він недарма 
наполягає на тому, щоб подальший шлях 
урегулювання конфлікту на сході Украї-
ни відбувався саме за Мінськими угода-
ми і саме спираючись на закон про особ-
ливий статус», — заявив Сергій Рах-
манін. За його словами, політсила вва-

жає цей документ украй небезпечним із 
трьох причин. «Перша причина — оче-
видна: не забуваймо, що цей закон — ок-
рім того, що був проголосований з груби-
ми порушеннями регламенту Верховної 
Ради, чинного законодавства і Конститу-
ції України, — напряму суперечить Кон-
ституції за змістом. Він надає окремим 
територіям особливий статус де-факто і 
де-юре та, фактично, є першим кроком 
до дезінтеграції держави», — наголосив 
парламентарій.
 Незважаючи на позицію «проти» де-
яких депутатів, 320 голосів «за» таки 
назбиралося. Підтримати продовжен-
ня закону вирішили депутати від «ЄС», 
«Опозиційної платформи «За життя» та 
«Слуги народу». У президентській пар-
тії запевнили — закон про особливий ста-
тус Донбасу є необхідністю для продов-
ження мирного процесу. «Усі маніпуля-
ції, які ширяться в соцмережах, про те, 
що це зрада, що це знову начебто капі-
туляція, не відповідають дійсності. Міс-
цеві ви бори ним не встановлюються. Це 
— крок до миру», — зазначив депутат від 
«Слуги народу» Олександр Качура. 
 В «ЄС» устигли зазначити: зараз про-
голосували, але надалі вимагають розро-
бити новий закон. П’ятий президент Пет-
ро Порошенко з трибуни парламенту за-
значив, що Зеленський за час своєї ро-
боти не запропонував нічого нового. За 
словами Порошенка, замість змінювати 
Мінські угоди, Зеленський погодився ім-
плементувати в законодавство «форму-
лу Штайнмаєра». А це означає, що після 
проведення місцевих виборів на Донбасі 
особливий статус закріплять на постій-
ній основі. «Путін мріє про відхилення 
цього закону. Голосування «за» допома-
гає нашій армії і нашій державі трима-
ти оборону з меншими втратами. Голосу-
вання «за» дає можливість українським 
дипломатам працювати надалі за збере-
ження коаліції», — зазначив Порошен-
ко. 
 І от хто вирішив, як «мед так і лож-
кою», так це «Опозиційна платформа за 
життя». Її лідер Віктор Медведчук із три-
буни парламенту заявив: одного закону 
недостатньо і найближчим часом необ-
хідно імплементувати «формулу Штай-
нмаєра» у новий закон, а також закріпи-
ти особливий статус Донбасу в Консти-
туції. «Чому не погодилися розглянути 
наш законопроєкт, де імплементується 
«формула Штайнмаєра» і де безпосеред-
ньо йдеться про те, що мовиться про особ-
ливий статус, який повинен мати постій-
ний характер? У пана Зеленського і його 
команди немає політичної волі», — за-
явив Медведчук.
 Нагадаємо, в 2014 році закон про 
особливий статус Донбасу приймали на за-
критому засіданні. Тодішній спікер Олек-
сандр Турчинов навіть вимкнув систему 
«Рада», а депутати голосували підняттям 
карток. Згодом, у серпні, статус Донбасу 
хотіли закріпити в Конституції, але в ре-
зультаті документ викликав шквал обу-
рення і в день голосування під Радою за-
гинули четверо нацгвардійців. Але «Слуги 
народу» встигли заспокоїти. Новий закон 
буде. Обіцяють: почнуть над ним працюва-
ти вже після чергової зустрічі у норманд-
ському форматі. Попередньо вона заплано-
вана на весну 2020 року. ■

 Одна з найвідоміших сучасних авто-
рок, письменниця зі світовим ім’ям Ок-
сана Забужко закликає українську вла-
ду і суспільство глибоко переосмислити 
те, що сталося з Артемом Мирошничен-
ком із міста Бахмут на Донеччині, й від-
повісти на скоєне щодо активіста згідно 
із законом та відповідно до національ-
них і державних інтересів.
 Про це йдеться в її статті «На смерть 
Артема Мирошниченка», розміщеній 
на Facebook-сторінці письменниці.
 «Це обличчя має тепер бути скрізь 
— на плакатах і значках, футболках і 
наліпках, впізнаване кожному. Як пос-
тійна пригадка нам усім: цей чоловік 
загинув за те, щоб українці нарешті пе-
рестали боятись своєї мови. А для цьо-
го боятись мають ті, хто готовий за неї 
нас вбивати»,— зазначає Забужко.
 Українська держава в цьому про-
цесі зобов’язана, як наголошується, в 
інтересах «власного виживання», по-
казово «гупнути кулаком, демонстру-
ючи на своїй території Силу Закону, 
— щоб кожен нащадок вертухаїв, яко-
го трясе на звук недобитої його «дєда-
мі» мови, сто раз вкусив себе за язика, 
перш ніж щось проти неї бевкнути».
 «А медіа всіх рівнів мають якнай-
ширше висвітлювати перебіг судового 
процесу — і соціально-культурний про-
філь убивць, і їх бекґраунд до 4-го колі-
на, тато-мама-дід-баба, школа-вчителі, 

що дивились, яку музику слухали, — 
громадської уваги тут має бути не мен-
ше, ніж до харківського процесу Зайце-
вої: іншого способу коли-небудь очисти-
тись від задавненої зарази немає, країна 
мусить ясно бачити, чим вигодовується 
її смерть», — поясняє авторка.
 «Бо інакше завтра-позавтра (в пе-
рерахунку на роки, не на десятиліття!) 
вони уб’ють вас усіх — із «провідника-
ми толерантности», щирими адептами 
«какойразніци» та всією своєю аґенту-
рою й виконавцями включно», — під-
сумовує Забужко.
 Нагадаємо, у неділю, 8 грудня 2019 
року, в місті Бахмуті Донецької облас-
ті відбувалася церемонія прощання з 
відомим проукраїнським громадським 
активістом Артемом Мирошниченком, 
якого по-звірячому забили до смерті за 
спілкування українською мовою.
 29 листопада після 22-ї години ве-
чора по вул. Горького, в районі пош-
тового відділення №7, на Артема Ми-
рошниченка було скоєно напад, у ре-
зультаті якого він отримав важкі уш-
кодження. Постраждалому зробили 
складну операцію,  він перебував у 
комі. 6 грудня (брат каже: 5-го)  Артем 
Мирошниченко помер.
 Поліція встановила причетних. 
Ними виявились двоє неповнолітніх 
молодиків — вихованців місцевого 
спортивного клубу. ■

РЕЗОНАНС

Весна прийде... 
Будемо писати
Верховна Рада продовжила дію закону про особливий 
статус Донбасу ще на рік, проте в президентській партії 
запевнили — навесні буде новий проєкт

■

Катерина БАЧИНСЬКА

Депутати вирішили нічого не змінювати у законі зразка 2014 року і більшістю голосів 
продовжили його дію. Чому зараз вирішили продовжити старий та коли можна очі-
кувати на новий законопроєкт?

ПИТАННЯ РУБА

«Це обличчя має 
тепер бути скрізь 
— на плакатах 
і значках, 
футболках 
і наліпках»
Оксана Забужко про Артема Мирошниченка

■

Артем Мирошниченко.❙
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На лаві підозрюваних — 
сподвижники духу
 Принаймні так зараз сприймаєть-
ся ситуація щодо справи «розкрит-
тя» вбивства журналіста Павла Ше-
ремета. 
 Нагадаємо, 12 грудня поліція 
затримала трьох підозрюваних у 
вбивстві журналіста Павла Шере-
мета. Це військова медсестра Яна 
Дугарь, волонтерку Юлія Кузьмен-
ко, ветеран АТО Андрій Антоненко. 
Окрім них, за версією слідства, до 
вбивства причетне подружжя-вете-
рани Владислав та Інна Грищенки. 
Мотивом підозрюваних слідчі на-
зивають спробу дестабілізувати со-
ціально-політичну ситуацію в Ук-
раїні. 
 13 грудня суд відправив під ці-
лодобовий домашній арешт Яну Ду-
гарь, волонтерку Юлію Кузьменко 
взяли під варту до лютого 2020 року, 
так само, як і сержанта ООС Андрія 
Антоненка. 
 Уродженець Білорусі, журналіст 
Павло Шеремет загинув уранці 20 
липня 2016 року в результаті вибуху 
машини. До переїзду в Україну він 
працював на телебаченні в Білорусі 
й Росії, У 1990-2000-х роках — заві-
дувачем білоруського бюро, а також 
керівником відділу спеціальних ін-
формаційних проєктів ОРТ, потім — 
«Першого канала». З 2011 року жив 
у Києві, працював у інтернет-видан-
ні «Українська правда», був ведучим 
на радіо «Вєсті». Також Шеремет був 
одним із засновників видання «Біло-
руський партизан».

Нічого особистого — просто 
кривосуддя 
 Колишня міністерка охоро-
ни здоров’я Уляна Супрун написа-
ла на своїй сторінці у «Фейсбуцi»: 
«У СРСР були поширені «показові» 
суди. Це були відкриті судові проце-
си, в яких відповідач уже був визна-
ний винним, а засідання проводили-
ся з метою оголошення обвинувачен-
ня та вироку. Такі судові процеси не 
мали нічого спільного зі здійсненням 
правосуддя, мали пропагандистсь-
кий характер iз метою позбутися по-
тенційних суперників, дискредита-
ції незручних людей, а також ство-
рити негативний образ звинуваче-
них і цілих груп населення. Важко 
не порівняти останні події в країні з 
такою судовою культурою». 
 Чи розуміють і самі аналітики 
МВС, котрі глибоко сидять у цій 
справі, весь глобалізм задуму Крем-
ля? 
 «Найбагатша людина світу і фак-
тичний бенефiціар найбільшої краї-
ни планети Земля має на меті пере-
конати український народ і всю сві-
тову спільноту, що захисники Украї-
ни — це і є терористи, а всі патріоти 
— це посібники», — написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi» журналіст, 
поет, народний депутат дев’ятого 
скликання Євген Рибчинський.
 І як би ми не закривалися щи-
тами правди, відваги, священної 
справи відстоювання своєї землі, 

але стріли жалять через кольчугу, 
впиваються в тіло й біль стає все до-
шкульнішим. Бо правосуддя, кри-
восудячи, б’є по наших найсильні-
ших і водночас найслабших місцях 
— відкритих для нас і небезпечних 
для ворога — українцях, зітканих iз 
честі й доблесті. 

Відвернути увагу від Нормандії
 Що зараз у душах і думках обви-
нувачених волонтерів, кардіохірур-
га, бійців, ветеранів ООС? Перенизу-
вання у пам’яті боїв і рейдів, волон-
терських десантів? І жодного факту 
про причетність до цього злочину, бо 
слідство їх не подало.
 Ми, як і вони, також розуміємо, 
що перемога буває лише одна на всіх. 
Що не буває, аби армія війну програ-
ла, а один — найхоробріший, най-
розумніший — солдат її виграв. Так 
само й навпаки. Не буває, що не до-
ведена вина зробила винним одного, 
значить апріорі вже програвшого, а 
армія, де він служив, чи волонтером, 
чи бійцем, — виграла. 
 То що криється за тим, що на 
лаві підозрюваних — представники 
основної рушійної сили українсько-
го суспільства, з числа еліти небай-
дужих останніх шести років нашої 
української дійсності. Що цим хоче 
сказати нам влада? Що ми програ-
ли? 
 Є правда і в словах українсько-
го політика Степана Хмари, вислов-
лених одразу після пресконференції 
по справі вбивства журналіста Пав-
ла Шеремета. На його думку, однією 
з причин такого «швидкого» роз-
криття злочину є спроба відверну-
ти увагу суспільства від обговорен-
ня результатів зустрічі «нормандсь-
кої четвірки». 
 А вони, як вважає пан Хмара, для 
України однозначно негативні. 
 «Усе базується на суб’єктивних 
домислах, припущеннях і попросту 
на фантазіях, — каже Степан Хма-
ра. — Присутність на пресконферен-
ції президента, керiвника МВС, гене-
рального прокурора, усвідомлюють 
це панове високопосадовці чи ні, — 
тиск на слідство і суд очевидний.
 Метою було кинути тінь на доб-
ровольців, учасників бойових дій на 
російсько-українському фронті, во-
лонтерів.
 Складається враження, що ор-
ганізатори цього піар-дійства біль-
ше переймаються тим, аби нашвид-
куруч призначити винних у цьо-
му страшному злочині, ніж знайти 
справжніх його організаторів і ви-
конавців. Цей сумний висновок на-
прошується з поведінки прокурорів 
і суддів при обранні запобіжних за-
ходів так званим підозрюваним. А 
також відповідна пропагандистсь-
ка кампанія, яка вже розпочалася 
на ток-шоу Шустера (до речі, який 
перетворився у пропагандиста Бан-
кової).
 Залишається заволати: люди, 
будьте пильними! Думайте і дійте, 
щоб не проспати свою свободу і май-
бутнє нащадків». ■

КОЛІЗІЇ

Призначенi винними
Удар по громадянському суспільству
Тетяна МИХАЙЛОВА

Переписати історію, перевернути все з ніг на голову — всі поняття і ро-
зуміння. Це все ще так знайомо. Це так по-радянському в тій частині совіць-
кої минувшини, де боролись з «інакомислячими». І це, на жаль, не відійшло 
від нас якнайдалі, щоб ми почали забувати. Більше того, воно існує поряд iз 
нами, функціонує в нашій реальності, базується за «порєбриком» і вигуль-
кує паралельно з прийомами масового гіпнозу безпам’ятства і введення в 
ідіотизм значної частини суспільства. Тому докладати зусилля, аби підняти 
історичні пласти цієї «науки», не потрібно. Вона все ще жива й живуча. У 
всепоглинаючій жазі тирана поставити на коліна всеосяжне українське віль-
нолюбство. У страхах, уражених рефлексією меншовартості, українських 
можновладців. І чим більше рефлексій, чим глибшiй через це їхні страхи, 
тим безглуздішими виглядають карколомні події, що збурюють суспільство 
і на декотрий час вводять у розгублене відчуття невідворотності.

■

Іван БОЙКО

Три роки і п’ять місяців ми-
нуло з дня резонансного 
вбивства журналіста Павла 
Шеремета у центрі Києва. 
Весь цей час слідство не 
демонструвало ефективно-
го поступу в розслідуванні 
цинічного підриву авто, на 
якому Павло їхав уранці на 
радіоефір і в якому заги-
нув. Тоді як за неповні два 
тижні до нового, 2020, року 
керівництво МВС і Нацполіції 
публічно відзвітувало пре-
зиденту Зеленському про 
затримання ключових фі-
гурантів справи Шеремета. 
Зауважимо, що міністр МВС 
Арсен Аваков залишився на 
посаді після зміни керівниц-
тва держави за умови, що до 
кінця року продемонструє 
поступ в розслідуванні резо-
нансних справ. Можна вва-
жати, що такий поступ про-
демонстровано? І якщо так, 
то якою ціною? Керівництву 
МВС уже закидають, що за-
триманих безапеляційно, без 
рішення суду, «охрестили» 
виконавцями і організатора-
ми. «УМ» розібралася, ким 
саме є ці затримані і які ар-
гументи вони висловлюють 
на свій захист. 

Фігуранти дуже відомі 
 Наразі слідство вису-
нуло підозри у вбивстві 
журналіста п’ятьом фігу-
рантам: музиканту й доб-
ровольцю Андрію Анто-
ненку, медсестрі одного з 
десантних батальйонів Яні 
Дугарь, дитячому хірургу 
«ОХМАТДИТу» й волон-
терці Юлії Кузьменко та 
подружжю добровольців — 
Владиславу та Інні Грищен-
кам, які відомі за позивни-
ми «Буча» та «Пума».
 За версією слідства, 
саме 48-річний рок-музи-
кант і співак Андрій Анто-
ненко (автор неофіційно-
го гімну воїнів підрозділів 
Сил спеціальних операцій 
ЗСУ «Тихо прийшов, тихо 
пішов») брав безпосеред-
ню участь у закладанні ви-
бухівки під автомобіль Ше-
ремета і є організатором за-
маху. Саме він нібито був 
тим чоловіком, якого за-
фіксували камери спосте-
реження, коли він супро-
воджував жінку, яка без-
посередньо підклала вибу-
ховий пристрій. Мовляв, це 
підтверджено результата-
ми експертизи, в тому чис-
лі його ходи: у той час він 
шкутильгав, бо переніс опе-
рацію через варикоз. Вбив-
ця на відеозаписах теж 
кульгав.
 Слідчі стверджують, що 
підозрюваний «захопив-
ся ультранаціоналістич-
ними ідеями, культивував 
величність арійської раси, 
розмежування суспільства 
за принципом національної 
належності, прагнув зро-
бити свої погляди об’єктом 
уваги громадськості». І до-
дають, що у ніч перед вчи-
ненням вбивства до самого 

ранку телефони Антоненка 
були вимкнені. 
 Цікаво, що Антоненко 
у 2017 році підписав конт-
ракт із ЗСУ, став спецпри-
значенцем, узявши собі по-
зивний «Riffmaster» (за 
назвою рок-гурту, заснов-
ником якого є). Слідство 
звертає увагу на адресу Ан-
тоненка на вулиці Олеся 
Гончара: його будинок роз-
ташований неподалік від 
будинку, в якому жив Ше-
ремет. Мовляв, підозрюва-
ний знав місцевість як свої 
п’ять пальців. Тоді як сам 
Антоненко заявив у суді, 
що він народився в єврей-
ському районі, є наполо-
вину євреєм по лінії діда. І 
тим самим відкинув закиди 
слідства, що він міг куль-
тивувати «велич арійської 
раси», бо тим самим слід-
чі неабияк образили його. 
Він також звернув увагу, 
що людина на відео носить 
іншу борідку, ніж у ньо-
го, до того ж, не має тату-
ювань, тоді як у нього всі 
руки «забиті» тату. 
 «Плюс ще один момент 
— вуха. Мої вуха зламані, 
бо я займаюсь боротьбою, 
там людина з ціленькими 
вушками», — сказав спі-
вак, за якого поручався у 
суді фронтмен гурту «Тар-
так» Сашко Положинсь-
кий. 
 Відомою є, принаймні у 
медичних і волонтерських 
колах, й інша підозрюва-
на — 40-річна лікар-хірург 
Юлія Кузьменко, яку рік 
тому журнал «Фокус» за-
писав до Топ-100 найбільш 
впливових жінок Украї-
ни. У 2013 році Кузьмен-
ко пішла на Майдан волон-
тером-медиком. Із початку 
війни допомагає військо-
вим, мешканцям Донбасу 
і родинам загиблих, є урод-
женкою Артемівська (нинi 
— Бахмут). 
 Слідчі закидають їй 
придбання будинку та 
елітного авто невідомо за 
які кошти (натяк на опла-
ту вбивства Шеремета за-
мовниками? — Ред.). Хоча 
пані Кузьменко має доволі 
багатих батьків та й сама 
має непоганий дохід на лі-
карській ниві. 
 На думку слідства, 
Кузьменко заклала виб-
ухівку під авто Шеремета. 

Тоді як її адвокат Владис-
лав Добош заперечує цю 
версію і оприлюднив скрін-
шоти переписки клієнт-
ки в Facebookmessenger, 
зроблені ввечері 19 лип-
ня 2016 року, напередодні 
вбивства, що, на його дум-
ку, засвідчує її алібі. До 
того ж вона не носить шор-
ти, тоді як вибухівку закла-
дала дівчина у шортах. 

Фігуранти менш відомі 
 А от 26-річна учасниця 
АТО з Дніпропетровщини, 
медсестра Яна Дугарь на 
оприлюднених записах те-
лефонних розмов розпові-
дала знайомим про обшу-
ки. Її слідчі вважають «роз-
відницею» вбивць, бо ніби-
то фотографувала камери 
відеоспостереження напе-
редодні замаху. Інших ва-
гомих деталей слідство не 
повідомляє. 
 Одними з головних фі-
гурантів слідчі вважають 
подружжя добровольців 
Грищенків — Інну «Пуму» 
і Владислава «Бучу». Мо-
вляв, Владислав Грищенко 
як професійний сапер ніби-
то зробив вибухівку як для 
вбивства Шеремета, так і 
для іншого злочину (обидва 
пристрої ідентичні, стверд-
жують у поліції). Його за-
тримали ще у вересні, а 
його дружину — у листо-
паді. 
 Спочатку подружжя пі-
дозрювали у спробі вбивства 
кримінального авторите-
та з Прикарпаття, яке так 
і не відбулось. А потім уже 
їм закидають і причетність 
до вбивства Шеремета. Сам 
«Буча» стверджує, що взя-
ти на себе причетність до 
цього вбивства йому пропо-
нували слідчі ледь не одра-
зу після затримання. 
 Зауважимо, що Владис-
лав Грищенко має сім су-
димостей за розбої, погра-
бування та побиття тощо. 
Інна Грищенко, за дани-
ми поліції, за час АТО при-
дбала декілька квартир 
та авто. Самі ж Грищен-
ки заперечують свою при-
четність до злочину і ка-
жуть про політичне пере-
слідування бійців АТО. За 
словами їхніх друзів-атов-
ців, у дні вбивства Шереме-
та «Буча» був на фронті, а 
«Пума» — в госпіталі. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Не тихо прийшли і «закрили»
«УМ» проаналізувала, яку роль закидає 
слідство фігурантам справи Шеремета 
і якими є контраргументи останніх 

■

Запобіжний захід обирають Юлії Кузьменко.
Фото з сайта pravda.com.

❙
❙
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В Україні планують зменшити тариф 
на зелену електроенергію. Свого часу 
наша держава, намагаючись розвивати 
альтернативну енергетику, запровадила 
у себе одні з найвищих у світі тарифів 
на електрику, вироблену сонячними, 
вітровими, а також малими гідроелект-
ростанціями. Тариф гарантували на роки 
вперед, і цей факт справді спричинив 
бум інвестиційних проєктів в українську 
нетрадиційну енергетику. Утiм, сьогодні 
влада вирішила відіграти назад.

Влада: «Ринок погодився на 
компроміс» 
 Сама влада оцінює свої потуги на-
прочуд оптимістично. «Попередньо 
були проведені переговори з найбіль-
шими гравцями ринку. Близько 75 із 
них підписали лист до нашого комітету 
з підтримкою, — стверджує народний 
депутат України від «Слуги народу», 
член Комітету з питань економічного 
розвитку Людмила Буймістер. — Впев-
нені, що більшість учасників ринку вже 
задекларували свої позиції, вони пого-
джуються на таку добровільну реструк-
туризацію. Я сподіваюся на порозумін-
ня і з локальними гравцями, українсь-
кими підприємствами. Я розумію, що 
у них складна ситуація з фінансуван-
ням, але ми з ними теж, думаю, знай-
демо спільну мову». 
 Реструктуризація, на думку Буйміс-
тер, є цілком добровільною, і цей фак-
тор здатний, як вважає нардеп, забезпе-
чити подальший розвиток альтернатив-
ної енергетики у нашій державі. 
 «Це ринок, на який зайшли вже 
5 млрд євро інвестицій. Весь світ ру-
хається у бік зелених інвестицій. Ми 
просто не можемо дозволити собі цей 
ринок вбити, коли він тільки починає 
розвиватися... Добровільність забезпе-
чує те, що інвестори розуміють: тариф 
у нас був істотно завищений, і це ми всі 
говоримо відверто, і ми повинні назива-
ти речі своїми іменами», — сказала нар-
деп, додавши, що особисто вона вважає 
законопроєкт компромісним і розрахо-
вує на його підтримку в сесійній залі.
 «Ми змогли знайти порозуміння з 
урядом, iз міністерством. Тому це єди-
ний можливий на сьогодні компроміс iз 
ринком. Я думаю, що і народні депута-
ти, які працюють у комітеті, побачать, 
що це дійсно наша спроба врятувати ри-
нок, і підтримають нас, — сказала Буй-
містер. — Я думаю, що цей закон мож-
на ухвалити досить швидко, тому що 
нам дійсно потрібно запускати процес 
переговорів і підписання змін до угоди 
з ринком. І чим швидше ми ухвалимо 
цей закон, тим швидше зможемо споді-
ватися на отримання 93 мільйонів євро 
інвестицій». 
 Такої ж думки і позафракційна нар-
деп Вікторія Гриб, яка також стверджує 
про досягнутий компроміс. І зазначає, 
що підготовлений депутатами Комітету 
з питань економічного розвитку зако-
нопроєкт №2543 дозволить розв’язати 
проблеми у сфері альтернативної енер-
гетики та сприятиме по кращенню інвес-
тиційного клімату в Україні. «Він вирі-
шує відразу кілька проблем: знижує зе-
лений тариф і покращує інвестиційний 
клімат. Важливо і те, що законопро-
єкт погоджений iз більшістю учасни-
ків ринку. Це відмінний приклад того, 
як потрібно готувати законопроєкти до 
розгляду в парламенті. Жодного турбо-
режиму! Тільки скрупульозне опрацю-
вання, ретельний аналіз, узгодження з 
громадськістю та бізнес-середовищем», 
— стверджує нардеп. 

Ринок: «Ми ні про що не 
домовилися!!!»
 Утім уже перші коментарі учасників 
ринку на цю тему свідчать, що проблема 
існує. На початку грудня стало відомо, 
що понад 30 виробників альтернативної 
енергії підписали відкрите колективне 
звернення до голови Комітету з питань 
енергетики та житлово-комунальних 
послуг Андрія Геруса і міністра енерге-
тики Олексія Оржеля з вимогою змінити 
підготовлюваний урядовий законопро-
єкт про альтернативні джерела енергії. 
 Колишній голова Херсонської обл-

держадміністрації Андрій Гордєєв за-
явив: тиск на українську альтернатив-
ну енергетику почався після того, як 
з критикою зелених тарифів виступив 
бізнесмен Ігор Коломойський. «Ці ін-
вестиційні проєкти у відновлюваній 
енергетиці зараз зависли. Тому що, по-
перше, було інтерв’ю Ігоря Коломойсь-
кого, який сказав, що будуть перегля-
дати зелений тариф, потім незрозумілі 
рухи, тобто цілком зрозумілі, але для 
інвестора — незрозумілі рухи з боку 
Укренерго. І також заяви профільного 
комітету Верховної Ради, голови цього 
комітету Геруса», — цитують Гордєєва 
ЗМІ.
 Першою ластівкою ситуації невиз-
наченості на українському ринку зеле-
ної енергетики стала заява норвезької 
компанії Scatec Solar, яка заявила про 
зупинку реалізації проєкту з будівниц-
тва сонячної електростанції в Херсонсь-
кій області: через можливий ретроспек-
тивний перегляд зеленого тарифу.
 А наприкінці минулого тижня по-
сольства Данії, Норвегії та Швеції звер-
нулися із відкритим листом на адресу 
тих же Геруса і Оржеля, у якому наго-
лошують на необхідності досягнення на 
законодавчому рівні компромісу в пи-
танні зелених тарифів заради збережен-
ня інвестиційної привабливості Украї-
ни і продовження розвитку відновлюва-
них джерел енергії. Лист підписали по-
сол Данії в Україні Рубен Мадсен, посол 
Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад, 
посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.
 «Ми рішуче закликаємо уряд Ук-
раїни і Верховну Раду України якомо-
га швидше знайти за результатами кон-
сультацій з інвесторами у відновлювані 
джерела енергії та іншими зацікавле-
ними особами належне і збалансоване 
рішення, засноване на запропонованих 
проєктах і компромісах, яке відновить 
довіру інвесторів», — написали вони, 
нагадавши членам Зе-команди про ве-
ликі інвестиції в українську галузь 
ВДЕ, відзначивши, що подальший роз-
виток галузі стримується ініціативами 
ретроспективного перегляду зеленого 
тарифу.
 «Завдяки відчутним зусиллям уря-
ду України держава отримала понад 8 
млрд доларів іноземних інвестицій у 
галузь відновлюваної енергетики. Од-
нак після запуску нового енергоринку 
у червні нам стало відомо про серйозні 
занепокоєння з боку скандинавських 
та інших міжнародних інвесторів щодо 
допущення «Гарантованим покупцем» 

прострочення платежів, можливих зво-
ротних змін законодавчої бази, яка ре-
гулює ВДЕ, і можливих обмежень ком-
пенсації витрат виробників iз ВДЕ. 
Така невизначеність негативно впли-
ває на довіру інвесторів і банків до га-
лузі відновлюваної енергетики Украї-
ни», — йдеться у листі.
 Посли Данії, Норвегії та Швеції на-
полягають на важливості подальшо-
го розвитку галузі ВДЕ в Україні і вва-
жають за необхідне ухвалення компро-
місного законопроєкту, який врахує ін-
тереси держави та інвесторів. «Як ми 
розуміємо, зараз у Верховній Раді Ук-
раїни триває законодавчий процес iз по-
шуку компромісу. Проєкти використан-
ня відновлюваних джерел енергії важ-
ливі для економічного розвитку Украї-
ни, а також для скорочення викидів CO2. 
Відсутність угоди між українською вла-
дою та інвесторами в галузі відновлюва-
ної енергетики може нашкодити не тіль-
ки залученим інвесторам, а й репутації і 
здатності України залучати іноземні ін-
вестиції», — резюмували вони.

Так сказав Коломойський
 Проблема пошуку компромісу між 
інвесторами і владою ускладнюється ще 
надмірно критичним ставленням до вiд-
новлюваної енергетики з боку олігарха 
Ігоря Коломойського, якого вважають 
головним бенефіціаром сьогоднішньої 
української влади. 
 «Я зараз консультуюся з юристами 
з приводу подачі запиту в Конституцій-
ний Суд: чи справедливо, що вся країна, 
в якій гігантські економічні проблеми, 
скидається і дотує один iз найдорож-
чих видів виробництва електроенергії 
в порівнянні з іншими, дешевшими і до-
ступнішими?» — свого часу заявляв Ко-
ломойський в інтерв’ю виданню «Цен-
зор.нет».
 Тож проблеми, про які повідоми-
ли посли скандинавських країн у своє-
му листі у грудні, інвестори відчули ще 
влітку нинішнього року. Так, 30 липня 
Європейський банк реконструкції і роз-
витку як один iз найбільших інвесторів 
у зелену енергетику звернувся до пре-
зидента України Володимира Зеленсь-
кого з проханням вирішити проблему 
виплат за зеленим тарифом, яка виник-
ла після рішення Окружного суду Киє-
ва про припинення таких виплат...
 Президент інвестиційної компанії 
A7 Capital і співзасновник Союзу ук-
раїнських підприємців Марія Бара-
баш пропонує від імені всіх виробни-

ків електроенергії за зеленим тарифом 
внести критичні зміни в законопроєкт, 
який для них підготувала влада. По-
зиція компаній викладена в чотирьох 
пунктах. 
 Перший із них — це визначення 
для компаній, які підписали поперед-
ню угоду з гарантованим покупцем до 
31 грудня 2019 року, що термін введен-
ня їх об’єктів в експлуатацію: до 1 січня 
2021-го — для об’єктів, що виробляють 
електричну енергію з енергії сонячного 
випромінювання, і до 1 січня 2022-го — 
для об’єктів, що виробляють електрич-
ну енергію з інших видів альтернатив-
них джерел енергії.
 Другий пункт — додати гарантію у 
формі стабілізаційного застереження, 
що держава після ухвалення змін до за-
конопроєкту не матиме права примусово 
ретроспективно знижувати розмір зеле-
ного тарифу для всіх компаній, які під-
писали такі угоди з гарантованим по-
купцем. І що ця гарантія діятиме на весь 
термін дії підписаної угоди незалежно 
від типу електричної енергії за видами 
альтернативних джерел енергії.
 Третє застереження — додати га-
рантію, що держава після набуття чин-
ності змін до законопроєкту не матиме 
права змінювати такі істотні умови уго-
ди з гарантованим покупцем, як термін 
введення об’єктів в експлуатацію, пра-
во отримати зелений тариф і термін дії 
самої угоди незалежно від типу елект-
ричної енергії.
 І зрештою, додання зобов’язання 
держави гарантувати всім компаніям, 
які підписали угоди з гарантованим 
покупцем, що в цих договорах буде за-
стосовуватися законодавство України, 
чинне на момент укладення цих дого-
ворів, крім законодавства, що змен-
шує розмір податків чи зборів або ска-
совує їх, спрощує регулювання діяль-
ності з реалізації проєктів будівництва 
об’єктів електроенергетики з альтерна-
тивних джерел енергії або черг їх будів-
ництва і регулювання діяльності з ви-
робництва електричної енергії на зазна-
чених об’єктах.
 «Або ми пошлемо прямий сигнал 
інвесторам, що наша держава може 
змінити правила вже взятих на себе 
зобов’язань і відповідальності в будь-
який час, або ми надамо державні га-
рантії у стабільній безперервній ро-
боті для вітчизняних та іноземних ін-
весторів, які повірили і вклали в нашу 
економіку свої гроші, час, експертизу і 
знання», — резюмувала Барабаш.
 ...Аби ефективно залучати інозем-
них інвесторів в українську економі-
ку, зокрема у сектор «зеленої» енер-
гетики, нашій владі доведеться поп-
рацювати ще доволі багато. Як заявив 
«УМ» у приватній розмові один з інвес-
торів у цю галузь: «Навіть якщо в Ук-
раїні тариф становитиме 15 центів, а в 
США — 3 центи, то вигідніше інвесту-
вати буде в США. Враховуючи загаль-
ний стан економіки у двох державах 
та супутні процеси. На кшталт захисту 
інвестицій». ■

Влада намагається домовитися з інвесторами у відновлювані джерела енергії, 
аби ті погодилися на нижчі ціни за свій товар.
Фото з сайта 8channel.ua.

❙
❙
❙

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Гарантії під сонцем
Інвестори, які вклали величезні кошти у вiдновлювану 
енергетику в Україні, просять Зе-команду не змінювати 
правила гри заднім числом

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Сонячна енергетика замість ГТС  

 Керівник компанії «Нафтогаз України» Ан-
дрій Коболєв заявив, що державна компанія 
у найближчі п’ять років планує розвивати на-
прямок альтернативної енергетики, зокре-
ма на Донбасі. «Зараз займаємося декілько-
ма проєктами. Нещодавно ми підписали конт-
ракт на будівництво сонячної електростанції. У 
нас є майданчик у Житомирській області. Та-
кож ми розглядаємо майданчики і в інших об-
ластях. У нас є цікава ідея з розвитку альтерна-
тивної енергетики в Донецькій області. Але для 
її реалізації потрібна згода уряду і Міністерства 
оборони», — заявив Коболєв.
 Розвитком альтернативної енергетики 
«Нафтогаз» планує займатися після завершен-
ня реформи газового ринку в Україні, оскільки 
компанія вже не отримуватиме доходів за тран-
зит газу в розмірі 3 млрд доларів щорічно, — 
газотранспортну систему передадуть іншій ком-
панії, оператору ГТС України.
 «Також ми зараз розглядаємо варіанти, 
пов’язані з біогазом. Ми вважаємо, що в біогазі 
є великий потенціал», — додав Коболєв.

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Французів, які ще не 
оговтались від протестів 
«жовтих жилетів», «до-
бивають» транспортники. 
Безтерміновий страйк про-
ти пенсійної реформи, який 
розпочався у Франції 5 груд-
ня, вже довів французів до 
морального і фізичного вис-
наження, а ще й може пов-
ністю заблокувати рух по-
тягів напередодні Різдва.
 Представники профспі-
лок заявили, що не готові йти 
на поступки уряду та оголоси-
ти «перемир’я» на час одно-
го з головних для французів 
родинних свят, повідомляє 
Міжнародне французьке 
радіо. Влада пообіцяла зроби-
ти все можливе, щоб уникну-
ти «чорного Різдва», але від-
мовлятися від просування ре-

форми, яка піддається крити-
ці, не збирається. 
 Страйк співробітників 
залізничної компанії SNCF, 
який триває вже другий 
тиждень, змусив французів 
серйозно змінити свої пла-
ни. З 5 грудня компанія що-
денно скасовує до 80% рей-
сів. З огляду на соціальні ви-
моги, які загалом підтримує 
більшість мешканців, тепер 
потерпають не лише паса-
жири швидкісних потягів 
TGV, що з’єднують вели-
кі французькі міста, а й ко-
ристувачі регіональних ек-
спресів та електричок, яки-
ми люди добираються до 
роботи. Мешканцям пере-
дмість Парижа, незважаю-
чи на зусилля місцевої вла-
ди та виведення на марш-
рути додаткових автобусів, 
доводиться витрачати на до-

рогу до роботи й повернення 
з неї в рази більше часу, ніж 
у нормальний період.
 Прихильність звичай-
них французів до страйкарів 
та їхніх вимог за таких об-
ставин швидко випаровуєть-
ся. «Я не думаю, що фран-
цузи дозволять позбавити 
себе Різдва», — заявив на 
10-й день страйку прем’єр-
міністр Франції Едуард 
Філіпп. Хоч це дивно, але 
главу уряду цього разу під-
тримала навіть зазвичай не-
поступлива опозиція. Лідер 
радикальної партії «Націо-
нальне об’єднання» Марін 
Ле Пен попросила профспіл-

ки призупинити страйк на 
різдвяні свята. «Навіть під 
час війни дотримувалися різ-
двяного перемир’я», — ска-
зала вона в етері радіостанції 
«Європа-1». 
 Якщо сторони не досяг-
нуть «перемир’я», то бага-
тьом доведеться залишити-
ся на Різдво далеко від рід-
них. Варіантів провести свя-
то в родинному колі не так 
уже й багато: орендувати ма-
шину на свята вже майже 
неможливо, а кількість по-
передніх замовлень на ав-
тобусні квитки збiльшила-
ся на 50%, і їх уже майже не 
залишилось. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Комітет iз питань юстиції Пала-
ти представників Конгресу США 13 
грудня затвердив два пункти обви-
нувачення проти президента країни 
Дональда Трампа — у зловживанні 
владою та перешкоджанні розсліду-
ванню Конгресу. Йдеться про справу 
щодо ймовірного тиску американсь-
кого президента на президента Ук-
раїни Володимира Зеленського з ме-
тою проведення розслідування проти 
сина можливого конкурента Трампа 
на наступних виборах Джо Байдена.
 Трамп розкритикував рішення 
комітету з питань юстиції. «Не було 
зроблено нічого поганого. Викорис-
товувати силу імпічменту для цієї ні-
сенітниці — це ганьба для цієї краї-
ни», — заявив він журналістам у Бі-
лому домі після оголошення рішення 
комітету, передає агенція «Рейтер».
 Голосування щодо цих двох пун-
ктів обвинувачення відбудеться цьо-
го тижня у Палаті представників, де 
більшість мають демократи. Після 
цього протягом кількох тижнів спра-
ва буде передана в Сенат. Однак там 
більшість належить республіканцям, 
і, як очікується, вони не підтримують 

імпічмент президента. Раніше демок-
рати у Палаті представників оприлюд-
нили доповідь щодо конституційних 
підстав для імпічменту Трампа.
 Так званий «український скан-
дал» був спричинений телефонною 
розмовою Трампа і Зеленського 25 
липня. Трампу закидають, що він на-
магався змусити Київ розпочати роз-
слідування стосовно Хантера Бай-
дена. З цією метою було замороже-
но надання Києву виділеної військо-
вої допомоги на суму в 400 мільйонів 
доларів. Також Трамп нібито вима-
гав від Зеленського провести розслі-
дування щодо ймовірного втручання 
України в американські президентсь-
кі вибори у 2016 році.
 У зв’язку з цими справами Конг-
рес почав розслідування. Трамп і рес-

публіканці у свою чергу заявляють, 
що президент не зробив нічого проти-
правного та про відсутність прямих 
доказів затримання військової допо-
моги Україні з метою змусити Київ 
провести розслідування.
 У зв’язку з тим, що справа відсто-
ронення Трампа від влади вийшла 
на новий виток, адвокат президента 
США Руді Джуліані опублікував у не-
ділю, 15 грудня, підсумки своєї поїзд-
ки в Україну, Угорщину й Австрію у 
справі про імпічмент Дональда Трам-
па. Він стверджує, що має докази не-
винуватості свого клієнта.
 «Будапешт, Київ, Відень. За со-
тні годин і місяців розслідування я 
зібрав свідків і документи, які роз-
кривають правду про цей імпічмент 
і зокрема показують, що Трамп не 
зробив нічого поганого», — написав 
Джуліані у соцмережі «Твіттер». Він 
запевняє, що має докази, які нібито 
це демонструють. «Вимагання, ха-
барництво і відмивання грошей ви-
ходять за межі справи Байдена. А ще 
— змова Національного комітету Де-
мократичної партії з Україною з ме-
тою знищити кандидата Трампа», — 
стверджує Джуліані.
 Після публікації цих твітів голо-
ва юридичного комітету Сенату США 
Ліндсі Грем запросив Джуліані висту-
пити перед ним і розповісти про свою 
подорож в Україну. «Я не знаю, що 
він дізнався, але якщо він хоче прий-
ти до Юридичного комітету... Руді, 
якщо ви хочете прийти і розповісти 
нам, що ви дізнались, я з радістю з 
вами поспілкуюсь», — сказав Грем в 
телеінтерв’ю, передає «Голос Амери-
ки». ■

ЇХНІЙ ВИБІР

«Брекзит» став 
невідворотним 
Правлячі консерватори 
здобули впевнену перемогу 
на парламентських виборах у 
Великій Британії
Ігор ВІТОВИЧ

 Консервативна партія на чолі з прем’єр-
міністром Борисом Джонсоном перемогла на 
загальних дострокових виборах у Великій Бри-
танії, які відбулися 12 грудня, й отримала вра-
жаючу більшість у Палаті громад, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. 
 Борис Джонсон під час виборів обіцяв швид-
ко вивести країну з Євросоюзу, тож огляда-
чі прогнозують стрімке прискорення процесу 
«Брекзиту». «Ми отримали потужний мандат 
втілити брекзит», — заявив Джонсон у промові 
після перемоги в окрузі. 
 Для позитивного голосування консервато-
рам потрібно мати більшість — 326 депутатів 
iз 650. Після офіційного встановлення резуль-
татів виборів Консервативна партія покращи-
ла свій результат на 47 місць i має 365 голосів. 
Це найкращий виборчий результат консерва-
торів iз часів правління Маргарет Тетчер. 
 Натомість їхні головні конкуренти — Лей-
бористська партія — втратили 59 місць i мають 
всього 203 голоси. Це найбільша поразка партії 
за останні 80 років. Лідер лейбористів Джеремі 
Корбін після такого виборчого провалу вже за-
явив, що не поведе партію на наступні вибори. 
 Ліберально-демократична партія отрима-
ла 11 (-1) мандатів, а Шотландська національ-
на партія — 48 (+13). Усі 650 депутатів Пала-
ти громад у Британії обираються в одномандат-
них округах в один тур. Для перемоги вистачає 
переваги хоча б в один голос. 
 Тепер варто чекати, що з такою переконли-
вою більшістю консерватори, згідно з їх ньою 
програмою, негайно ратифікують угоду про 
вихід з Євросоюзу. Однак разом iз перемогою 
прем’єр Борис Джонсон отримав i велику про-
блему у вигляді посилення прихильників неза-
лежності Шотландії. Шотландські націоналіс-
ти, як їх називають на островах, уперше в іс-
торії стали третьою за чисельністю фракцією 
британського парламенту. 
 Шотландська національна партія має про-
грамною метою незалежність регіону. Канди-
дати від ШНП балотуються лише у Шотландії, 
тому їхній теоретичний максимум на виборах 
до Палати громад міг становити 59 мандатів, за 
кількістю виборчих округів у їхньому регіоні. 
Вони взяли майже абсолютну більшість, пере-
мігши в 48 iз 59 округів Шотландії. 
 ШНП чітко заявляла, що ініціюватиме ще 
один референдум — щодо виходу зі складу Ве-
ликої Британії, i «Брекзит» лише зміцнив їхнє 
бажання, адже більшість шотландців не бажа-
ють виходу з ЄС. Якщо на референдумі 2016 
року по всій Британії «Брекзит» підтримали 
54% виборців, то в Шотландії 62% учасників 
референдуму висловилися проти виходу з ЄС. 
 Глава уряду автономної Шотландії і лідер-
ка Шотландської національної партії Нікола 
Стерджен підтвердила це бажання у коментарі 
Бі-Бі-Сі. «Шотландія дала чіткий сигнал: ми не 
хочемо уряду Бориса Джонсона, ми не хочемо 
залишати ЄС», — заявила вона.
 Наразі Борис Джонсон не зважає на «шот-
ландську проблему». 17 грудня у Вестмінстері 
складе присягу новий склад Палати громад, а 
до Різдва він має схвалити угоду Сполучено-
го Королівства з Брюсселем про розлучення. У 
п’ятницю на цьому тижні має відбутися друге 
читання відповідного законопроєкту. 
 31 січня 2020 року Британія покине ЄС фор-
мально, а наприкінці року, після закінчення 
перехідного періоду — і фактично. Торі (кон-
серватори) обіцяють не продовжувати пере-
хідний період, хоча, за угодою про вихід, така 
можливість у Британії та Євросоюзу є.
 Британська газета «Санді Таймс» повідо-
мила, що після завершення «Брекзиту» Джон-
сон може здійснити масштабні перестановки в 
уряді й замінити до третини міністрів. Так, на 
зміну міністерству з питань виходу Великобри-
танії з ЄС, можливо, створять нове відомство — 
з проблеми кордонів та імміграції. ■

■ІМПІЧМЕНТ

Подорож за доказами
Комітет Конгресу США затвердив два пункти 
обвинувачення проти президента Трампа

■

Руді Джуліані.❙

Пенсійна реформа транспортників не влаштовує.❙

КРИЗА

Немає потяга — 
немає Різдва
Профспілки транспортників 
продовжують страйкувати

■

Ердоган погрожує закрити військові 
бази США
 Турецький президент Реджеп Ердоган не 
виключає закриття двох військових баз, яки-
ми користуються США: авіабази в Інджирліку та 
радіолокаційної станції Куречик. Про це він ска-
зав у телевізійному інтерв’ю 15 грудня. Ердоган 
наголосив, що Туреччина відповість, якщо проти 
його країни будуть введені «такі заходи, як санк-
ції», цитує його агенція dpa.
 Минулого тижня міністр закордонних справ 
Туреччини Мевлют Чавушоглу вже натякав, що 
Анкара може припинити доступ Вашингтона до 
баз у відповідь на санкції США. Нагадаємо, що 
американські сенатори вимагають накласти 
санкції на Туреччину через придбання Анкарою 

російської системи ЗРК С-400.
 Комплекси протиповітряної оборони 
надійшли до Туреччини попри різкий спротив 
та постійну критику з боку США. Вашингтон за-
кидав Туреччині, яка є союзницею по НАТО, що 
придбання цих систем може надати росіянам ін-
формацію про вразливі місця новітнього амери-
канського бойового літака F-35.
 Тим часом 12 грудня Сенат Конгресу США 
одноголосно ухвалив резолюцію про визнання 
вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імпе-
рії в 1915-1923 роках геноцидом. Раніше у жов-
тні аналогічне рішення ухвалила Палата пред-
ставників Конгресу США. Туреччина, яка не виз-
нає події 1915-1923 років геноцидом, піддала 
критиці резолюції Конгресу.

Володимир Єльченко очолить 
посольство України в США 
 Нинішній представник України в ООН Во-
лодимир Єльченко очолить українське посоль-
ство в США. Україна вже отримала відповід-
ний агреман від США, заявив міністр закордон-
них справ України Вадим Пристайко 16 грудня. 
«Щодо певної кількості послів ми отримали аг-
ремани. Вже підготувалися повністю. По деяких 
є готові укази. Ми найближчим часом зможе-
мо оприлюднити укази щодо призначення ці-
лої низки керівників важливих для нас місій», 
— зазначив український міністр. До цього ук-
раїнське посольство в США з 2014 по 2019 роки 
очолював Валерій Чалий.

НОВИНИ ПЛЮС■
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«У власника, який не дбає 
про безпеку, будинок можуть 
забрати»
 ■ Пане Михайле, ви свого 
часу працювали пожежним інс-
пектором в Україні. У чому від-
мінність роботи тут і там? 
 — І в Донецьку, і в Нью-Йор-
ку я інспектував об’єкти щодо по-
жежної безпеки. Але в США ме-
тодика принципово відрізняєть-
ся. Якщо в Україні за це платив 
державний бюджет, то тут усе 
побудовано так, що інспектор не 
тільки сам себе окуповує, а ще й 
заробляє в десятки разів більше 
для бюджету міста. Завдяки чіт-
ким правилам пожежної безпеки 
створено цілу індустрію, яка до-
помагає ці правила виконувати. 
Приватні компанії (ліцензовані 
та сертифіковані) заробляють на 
тому, що допомагають власни-
кам будинків усувати ті чи інші 
порушення, які виявляє пожеж-
ний інспектор. 
 Крім того, штрафи для по-
рушників тут дуже значні. Не 
виконати припис інспектора — 
це означає отримати великі про-
блеми. 
 ■ Виходить, інспектор заці-
кавлений знайти якесь порушен-
ня?
 — Це не зовсім так. Зарплата 
інспектора не залежить від кіль-
кості виявлених порушень. І ма-
теріально він у цьому ніяк не за-
цікавлений. Але сумлінно вико-
нуючи свою роботу, він дійсно 
може заробляти гроші для міс-
та. Загалом пожежні інспекто-
ри щороку приносять мегаполі-
су від 25 до 30 мільйонів доларів 
прибутків. У вигляді штрафів, за 
технічне тестування систем (нап-
риклад, системи пожежогасіння 
треба тестувати що п’ять років, і 
роботу інспектора, який присут-
ній на цих тестуваннях, оплачує 
замовник), за роботу фірм, які ці 
роботи проводять, бо вони спла-
чують податки. 
 Важливо, що в США кожен 
будинок має власника. Це може 
бути приватна особа, об’єднання 
співвласників (на зразок нашого 
ОСББ. — Ред.), якась корпорація 
чи компанія. 
 Усі порушення тут розбиті на 
30 категорій. Наприклад, пору-
шення в організації шляхів ева-
куації, у зберіганні легкозай-
мистих речовин, порушення в 
роботі електромереж, пожежної 
сигналізації чи систем пожежо-
гасіння — всі ці категорії оцінені 
за вагомістю в різну вартість. 
Термін усунення цих порушень 
однаковий — 35 днів. Інспектор 
ніяк не може вплинути на його 
тривалість, не може його збіль-
шити чи зменшити. І якщо влас-
ник будинку не вклався в термін, 
накладають великі штрафи. Я 
вручив протокол — і час пішов із 
цієї хвилини. Якщо домовласник 
відмовляється брати документ, я 
вішаю його на двері на видному 

місці — це теж легальний спосіб 
поставити домовласника до відо-
ма. Якщо він каже «не бачив», це 
його проблеми — значить, пога-
но наглядає за своїм будинком. 
Через 35 діб власник, усунувши 
недоліки, має подати нотаріаль-
но завірений звіт. Когось вибір-
ково одразу ж перевірять, когось 
значно пізніше — через півроку 
чи навіть рік і більше, але це ста-
неться неминуче. Тому фальси-
фікувати звіт мало кому спадає 
на думку — тут, повірте, це до-
рого коштує. Бо якщо обманув 
або виконав не все, то штраф од-
разу збільшується в 50 разів. Тоб-
то був — тисяча, а стає 50 тисяч! 
 Якщо власник не виконує 
приписи й далі, штрафи ростуть, 
і коли вони досягають балансо-
вої вартості будинку, його заби-
рають у власність міста. А домо-
власнику навіть може загрожу-
вати тюремне ув’язнення, бо під-
дав ризику життя людей. 
 Також опосередкованим по-
каранням стає й збільшення роз-
міру страхування. У США стра-
хування — обов’язкове. Як в Ук-
раїні обов’язкове страхування 
для автомобілів, так тут — для 
будинків. Без страховки влас-
ник не має права його експлуа-
тувати. Якщо є якісь порушення 
і вони не виконані, то страховка 
буде космічною, адже компанія 
несе більші ризики. Наприклад, 
якщо раніше страховка станови-
ла 50 тисяч, то може зрости на 5 
мільйонів у рік. Вражаюче, прав-
да? 
 Всю історію будинків міста 
дуже просто перевірити через 
спеціальну базу даних, що є у від-
критому доступі. Заходиш туди, 
набираєш адресу й отримуєш 
повну інформацію щодо того чи 
іншого об’єкта. І в цьому реєстрі 
страховики (та й будь-хто, меш-
канці, наприклад) дуже просто 
можуть перевірити все, що сто-
сується того чи іншого будинку 
від моменту його спорудження: 
всі виконані роботи, коли про-
водку міняли, коли труби, які 
проблеми були й чи є зараз. Тому 
власники будинків намагаються 
якомога швидше усунути мож-
ливі порушення, аби ці червоні 
прапорці в базах даних не мая-
чили. До речі, якщо страховка 
бодай раз підвищилася, вона ні-
коли не повернеться до того роз-
міру, який був раніше. Навіть 
якщо порушень уже не буде. По-
гана репутація тут дуже дорого 
коштує. 

«Інспекторів постійно 
провокують хабарями»
 ■ До відповідальності за поже-
жу в одеському коледжі, ймовір-
но, будуть притягнуті й пожежні 
інспектори через службову не-
дбалість. А чи можна в США «по-
вирішувати» питання за гроші? 
 — Я не радив би цього роби-
ти. При кожному департамен-

ті (й пожежному зокрема) є від-
діл поліції, який належить до 
федеральної Служби генераль-
них інспекторів. Вони номіналь-
но працюють при нашому депар-
таменті, але підпорядковані й за-
рплату отримують від федераль-
ної служби. (Це якби, скажімо, 
в Одесі при управлінні служби з 
надзвичайних ситуацій працю-
вав би підрозділ, підпорядкова-
ний безпосередньо МВС і фінан-
сований ним). Цей відділ не тіль-
ки слідкує за тим, аби пожежні 
інспектори ефективно викорис-
товували свій робочий час, служ-
бовий транспорт, а також постій-
но влаштовує провокації, переві-
ряючи інспектора на чесність.
 За кожним інспектором час 
від часу таємно спостерігають. 
І якщо він регулярно витрачає 
свій час не за призначенням, 
йому може загрожувати навіть 
кримінальна відповідальність. 
Бо його робочий час — це влас-
ність міста, йому за це платять 
платники податків. А він, вихо-
дить, обкрадає їх, якщо працює 
несумлінно. А ще можуть домо-
витися з власником будинку, 
щоб той запропонував інспекто-
ру хабара.
 Ось перед Різдвом знову при-
йшло нагадування від мера: в 
жодному разі ніяких подарун-
ків ні від кого не брати. Бо в ки-
тайців, наприклад, є традиція: 
просто при вході в будинок стоїть 
скринька з конвертами, а в них 
якісь невеликі суми — 20-25 до-
ларів. І вони всім пропонують: 
«Беріть, це презент». Подарун-
ки до 50 доларів не вважаються 
кримінальним злочином, а ад-
міністративним. Але це — для 
приватних компаній. А місто 
ухвалило рішення, яке підсилює 
загальний закон: узагалі не бра-
ти ніяких, навіть дріб’язкових 
подарунків. Якщо ти поїв у 
кафе, а власник каже: «Платити 
не треба, пригощаю», — все одно 
маєш розрахуватися. Інакше — 
це кримінальна стаття. За таке 
не тільки можна втратити ро-

боту, спеціальну пенсію і мож-
ливість влаштуватися на будь-
яку державну службу в майбут-
ньому, а й загриміти за ґрати. 
Тобто наслідки можуть бути на-
багато більші, ніж ця дрібна спо-
куса. 
 Так само ніяких канапок, 
кави, ланчів в офісах, які пере-
віряєш. Ти можеш і не відмови-
тися, але обов’язково заплати. 
Навіть якщо попив води з куле-
ра, поклади біля нього долар — 
ти нікому нічого не винен. І тут 
же можеш оштрафувати власни-
ка на 50 тисяч. Такі правила. 
 ■ Як маєте діяти, якщо хабар 
усе ж запропонували?
 — Маєш одразу закінчити 
перевірку, вийти з приміщення, 
відійти від нього на певну від-
стань і тут же доповісти про цей 
випадок. Бо приховування цьо-
го факту теж загрожує певними 
наслідками. Якщо це була прово-
кація «своїх» — вони кажуть, що 
все добре, це була частина їхньої 
роботи, перевірку можна продов-
жити. А ні — повертайся в офіс 
для більш детальної розмови.
 ■ А вам хабарі пропонували?
 — Було одного разу таке на 
початку моєї роботи. Один іспа-
нець пропонував мені 50 доларів, 
щоб я не виписував йому штраф, 
а дав можливість усунути пору-
шення. Я сказав, що ти мені ні-
чого не казав, а я нічого не чув. 
 ■ Але ж ви діяли не за інструк-
цією?
 — Дійсно, я ризикував і пок-
лався на свою інтуїцію. Бо тут є 
ще така річ. Якщо мені пропону-
вали хабар, то з цього моменту за 
мною стали б таємно спостеріга-
ти. Бо виникає підозра: що я таке 
зробив чи сказав, якщо в люди-
ни виникло бажання дати мені 
хабар? Проте зараз, маючи за 
плечима вже 10-річний довід ро-
боти, я діяв би інакше, бо ціную 
свою роботу. А от ланчі, каву — 
таке іноді й зараз пропонують. 
Але я чемно відмовляюся.
 Звісно, як і скрізь, є незнач-
на частина тих, хто все ж нама-

гається уникнути приписів інс-
пектора. Але 99 відсотків пого-
джуються з ними і виконують їх, 
особливо якщо ти пояснюєш — 
це все задля вашої ж безпеки. Бо 
ще зі шкільної парти американ-
ців учать — закон не для того, 
щоб ускладнити життя, а щоб 
усім жилося зручно і безпечно. 

«Люди мають право на захист 
від чиєїсь халатності чи 
дурості»
 ■ Нью-Йорк — місто хмаро-
чосів. Яких заходів там вжива-
ють, аби ефективно запобігати 
пожежам?
 — У Нью-Йорку з цього року 
почав діяти закон, який передба-
чає, що будинки, де є більше двох 
квартир, обов’язково мають бути 
оснащені системами автоматич-
ного пожежогасіння. Не пожеж-
ної сигналізації, наголошую, а 
саме пожежогасіння. Цей зако-
нодавчий акт був ухвалений 5 
років тому, цей період був від-
ведений на його впровадження, 
а працювати з усіма каральни-
ми заходами він починає з цьо-
го року. Мабуть, у голлівудсь-
ких фільмах ви бачили, як, під-
нісши запальничку до теплового 
датчика, можна спровокувати 
«душ» у приміщенні. Саме про 
такі системи йдеться. Їх назива-
ють «Спринклер» (Sprinkler). На 
практиці вони дійсно допомага-
ють затримати розповсюджен-
ня вогню, доки приїде пожежна 
команда, або й узагалі погасити 
його. В Україні теж такі системи 
є, але переважно в новозбудова-
них об’єктах. А от у житлових бу-
динках цього майже нема, особ-
ливо старої забудови. До речі, я 
працюю якраз у відділі систем 
пожежогасіння та інспектую їх.
 Крім того, через велику кіль-
кість машин швидкість пере-
сування Нью-Йорком уповіль-
нюється. Якщо раніше була 
швидкість по місту 35 миль за го-
дину, то тепер — лише 25 миль. 
Відтак передбачено, щоб через 
кожні 10-20 кварталів була не-
величка пожежна частина, аби 
радіус доїзду до епіцентру по-
жежі був якомога меншим. 
 ■ Ви змалювали досить чітку 
і злагоджену картину протипо-
жежної безпеки в величезному 
місті. Але навіть за таких умов 
пожежі все ж трапляються?
 — Так, трапляються. Але 
чинників, які їх спричиняють, 
не так і багато. Це або навмис-
ний підпал, або неналежне по-
водження з небезпечними речо-
винами й обладнанням (вибух 
газу, зберігали в недозволеному 
місці каністри з бензином) чи не-
правильна експлуатація електро-
приладів. І найчастіше це стаєть-
ся в приватних одно-двоквартир-
них будинках, які ми не маємо 
юридичного права перевіряти. 
Приватна власність — приватна 
відповідальність, тут ти сам від-
повідаєш за свою безпеку і жит-
тя. Проте якщо в будинку три 
квартири і більше, то мусиш ду-
мати про безпеку сусідів — люди 
мають право на захист від чиєїсь 
халатності чи дурості. І місто про 
це дбає. ■

ДОСВІД

«Після трагедії 11 вересня 
в Нью-Йорку не було пожеж 
із численними жертвами»
Інспектор Пожежного департаменту зі США Михайло Казаренко 
— про те, як американське місто захищає себе від вогню

■Ліна ТЕСЛЕНКО 

Шістнадцятеро загиблих — такий страшний підсумок нещодавньої 
масштабної пожежі в одеському коледжі. Слідство розглядає різні 
версії причин трагедії. Але очевидно одне — до численних жертв 
призвело елементарне нехтування правилами пожежної безпеки. 
У приміщенні, зокрема, не працювала система пожежної сигналі-
зації, були й порушення облаштування шляхів евакуації, не всі 
викладачі виконали свої обов’язки при евакуації учнів. 
«Такого неподобства в принципі не уявляю в Нью-Йорку, де вже 
10 років працюю інспектором у Пожежному департаменті, — каже 
колишній донеччанин Михайло Казаренко. — Після трагедії 11 ве-
ресня 2001 року у Всесвітньому торговому центрі пожеж із вели-
кою кількістю загиблих у Нью-Йорку не було! Але то був теракт, а 
щоб ось так, через недбальство, — не пригадую такого». 
До еміграції пан Михайло 15 років пропрацював у пожежній охо-
роні Донецька (починаючи з рядового бійця і — до заступника на-
чальника самостійної пожежної частини). Про доброчинні проєкти 
пана Казаренка, які він реалізує в Україні, «УМ» неодноразово пи-
сала. Але після трагедії в Одесі говоримо з паном Михайлом про 
його роботу в США. Бо досвід того, як себе захищає величезне 
20-мільйонне місто з висотною забудовою від вогню, — цікавий, 
повчальний і може бути корисним для України. 

Михайло Казаренко. ❙
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Обвали ґрунту на колекторах 
стаються дедалі частіше й 
частіше
 — Якщо випалені кера-
мічні каналізаційні труби досі 
цілі, хоч їх прокладали аж у 
40-х роках минулого століття 
(а каналізація в Полтаві існує з 
1929 року), то залізобетонні — 
у вкрай жалюгідному стані, — 
окреслює проблему генераль-
ний директор КП ПОР «Полта-
ваводоканал» Василь Воротин-
цев. — У деяких місцях останні 
зруйнувалися повністю. Відтак 
стоки течуть підземними «кори-
дорами», що утворилися, і вими-
вають ґрунт. Там, де цей ґрунт 
структурно нестійкий, він де-
формується. Нагорі ж ми спос-
терігаємо його обвали.
 Улітку в Полтаві сталася над-
звичайна подія, яка прогримі-
ла на всю Україну: біля гараж-
ного кооперативу, що на вули-
ці Огнівській, внаслідок обвалу 
ґрунту буквально за лічені хви-
лини повністю пішов під землю 
легковий автомобіль. Дякувати 
Богу, ніхто з людей при цьому не 
постраждав. 
 — Але де й коли подібне може 
повторитися наступного разу, 
ніхто прогнозувати не може. Ав-
тівку ми тоді підняли за допомо-
гою підйомного крана, — прига-
дує  Василь Воротинцев, котрий 
регулярно об’їжджає ось такі 
проблемні об’єкти. — А потім 
треба було ремонтувати колек-
тор. Подібні обвали ґрунту на 
колекторах великого діаметру 
останнім часом у Полтаві відбу-
ваються все частіше й частіше. 
Ми не сидимо склавши руки — 
робимо все можливе. Як бачите, 
встановили перекачувальну на-
сосну станцію й проклали повер-
хневу обвідну трубу. А роботи на 
цій ділянці плануємо завершити 
до кінця року: колектор тут пра-
цюватиме за новою схемою, про-
лягатиме іншою трасою — його 
ми відвели подалі від гаражів, 
аби більше не наражати людей 
на небезпеку. Зусиллями під-
приємства відновили й колектор 
на вулиці Шолом-Алейхема. Ви 
ж, певно, знаєте про транспорт-
ні проблеми, які були викликані 
тим, що проїзд у тому районі був 
закритий. Аби врятувати ситуа-
цію, ми змушені були спрямува-
ти на ремонтні роботи власні обі-
гові кошти, витративши загалом 
понад 10 мільйонів гривень. Но-
вий колектор зараз працює, рух 
транспорту відновлено.
 Нині для спорудження ко-
лекторів використовують тру-
би нового покоління: їх форму-
ють разом із внутрішньою поліе-
тиленовою вкладкою для захис-
ту бетону від впливу агресивного 
середовища. Такі трубопроводи 
можуть слугувати орієнтовно 
80—100 рокiв.
 — Силами підприємства мо-
жемо добратися до зруйнова-
ної ділянки колектора на місці 
обвалу ґрунту й відремонтува-
ти два-три метри труби, однак, 
як показує практика, частко-

вий ремонт не дає сталого по-
зитивного результату. Бо сотні 
кілометрів каналізаційних тру-
бопроводів у місті прокладали 
приблизно в один і той же час, 
а отже, труби в незадовільному 
стані чи не по всій довжині. Тож 
нерідко буває так, що  наші пра-
цівники локально відремонту-
вали, скажімо, два метри тру-
бопроводу, а вже через якихось 
два місяці ґрунт обвалюєть-
ся зовсім поряд. Бо, як прави-
ло, коли  встановлюємо насосну 
станцію й починаємо перекачу-
вати стічні води, відбувається 
навантаження на сусідні ді-
лянки трубопроводу, внаслі-
док чого їхня руйнація приско-
рюється, — пояснює генераль-
ний директор. —  Так було, ска-
жімо, на вулиці Південній, де 
колектор зруйнувався в одно-
му місці, а в результаті довело-
ся  тричі переставляти насосну 
станцію, збільшуючи довжи-
ну аварійної ділянки, аж поки 
не дійшли до місця, де років 10 
тому вже був виконаний ремонт 
цього трубопроводу. 
 Відтак керівництво водока-
налу вишукує можливість за ра-
хунок власних обігових коштів 
виконувати заміну протяжних 
ділянок колекторів, аби завтра 
не повертатися до них знову. Хоч 
це нелегке завдання. Оскільки в 

тариф на надання послуг не за-
кладений прибуток, підприємс-
тво змушене шукати інші дже-
рела фінансування, братися за 
додаткові оплачувані роботи. 
Складність ремонтних робіт на 
каналізаційних трубопроводах і 
в тому, що виконувати їх нерід-
ко доводиться в умовах щільної 
забудови, яка «обіймає» колек-
тори: це утруднює доступ спец-
техніки, можливість зробити 
значні відкоси ґрунту. Часто й 
містяни, яким ремонтні роботи 
«водоканалівців» завдають не-
зручностей, обурюються. Кому-
нальники вважають: звинувачу-
вати їх у тому, що каналізацій-
ні колектори, яким тривалий 
час ніхто не приділяв уваги, ви-
ходять із ладу, — це все одно, що 
хворого звинувачувати в тому, 
що він нездужає. 

Якщо впродовж кількох років 
орієнтовно витрачати 
по 250 мільйонів гривень, 
про проблему каналізації 
можна забути
 — Оскільки відремонтува-
ти всі зруйновані ділянки ко-
лекторів  одночасно підприємс-
тву не під силу, аби врятувати 
місто від катастрофи, робимо 
те, що можемо: встановлюємо 
в каналізаційний колодязь на-

сосний агрегат і проводимо по-
верхневу обвідну трубу, якою 
перекачуємо стоки до ділянки 
трубопроводу, що працює. Це 
тимчасовий захід. Хоч близько 
20 таких тимчасових насосних 
станцій працюють у місті десят-
ки років, — інформує керівник 
водоканалу. — При цьому має-
мо додаткові витрати на елект-
роенергію (що забезпечує робо-
ту насосних агрегатів), які не 
покриваються тарифом (адже 
зазвичай каналізаційний ко-
лектор самопливний), а отже, 
є зайвим фінансовим наванта-

женням на підприємство. 
 Якщо на окремих ділянках 
зношені мережі  пролягають на 
глибині три метри, то подекуди 
глибина сягає семи-восьми мет-
рів — у такому разі доводиться 
залучати підрядників і задіюва-
ти спеціалізовану техніку. Най-
перше комунальники намага-
ються ремонтувати ті ділянки 
зношених колекторів, де мо-
жуть впоратися своїми силами, 
аби врешті-решт зняти насосні 
агрегати, що поглинають вели-
ку кількість електроенергії.
 Одна з таких ділянок за-
вдовжки, мабуть, із 700 метрів 
— на вулиці Великотирнівсь-
кій, де каналізаційний колектор 
прокладений уздовж Київсько-
го шосе. Утворене тут внаслідок 
руйнації трубопроводу провал-
ля також заважало проїзду авто-
транспорту. Тож комунальники 
нині усувають проблему. Спос-
терігаючи за повсякденною ро-
ботою слюсаря аварійно-віднов-
лювальної бригади служби ка-
налізації водоканалу Сергія Ре-
шетника, який стояв по коліна у 
стічних водах, ми дійшли спіль-
ної думки, що маємо бути вдяч-
ними цій людині, котра щодня 
рятує місто від екологічної ка-
тастрофи.
 Попри те, що комуналь-

не підприємство спрямовує на 
локальний ремонт колекторів 
значні кошти, які могло б вико-
ристати на поточні ремонти ін-
ших служб, енергоощадні тех-
нології, самотужки подолати 
проблему заміни в місті зноше-
них каналізаційних мереж воно 
просто не в змозі.
 — Аби каналізаційну систе-
му в Полтаві привести до повно-
цінного функціонування, потріб-
но, за підрахунками наших фах-
івців, принаймні 250 мільйонів 
гривень на рік, — констатує Ва-
силь Воротинцев. — І якщо такі 
кошти освоювати щороку, то за 

якихось п’ять-шість років про 
означену проблему можна забу-
ти. Ми неодноразово спілкува-
лися з цього приводу як із місь-
кою, так і з обласною владою, 
готували спільні програми, але 
на сьогодні жодна з них не впро-
ваджена. Думаю, обов’язково 
повернемося до цього питання 
й вестимемо діалог уже з новою 
владою. Звалити ж оці ремонт-
но-відновні роботи на плечі спо-
живачів, заклавши їх у тариф, 
ми просто не можемо, бо це було 
б для них дуже значним наван-
таженням. Тож шукатимемо ін-
ший вихід. ■

ВТОМИЛИСЯ

Труби «горять»
Полтава потерпає від аварій на каналізаційних колекторах

■Ганна ЯРОШЕНКО

Притаманна всій Україні проблема зношеності каналізаційних ме-
реж у Полтаві стоїть особливо гостро. У місцевих засобах масової 
інформації нерідко з’являються повідомлення про аварію на тій 
чи іншій ділянці каналізаційних колекторів — труб діаметром від 
півметра до метра, що забезпечують відведення господарсько-по-
бутових стічних вод. На КП ПОР  «Полтававодоканал» уточнюють: 
таких аварійних ділянок у місті нині залишилося  38. Проте й це 
досить промовисте число має тенденцію до зростання, тож кому-
нальники давно б’ють на сполох. Пікове навантаження з аварій-
ності каналізаційних колекторів припало на початок 2018 року. Річ 
у тому, що їх споруджували здебільшого за радянських часів (у 
70—80-х роках минулого століття) із залізобетону — це «ноу-хау» 
було вигідним, адже не потребувало значних капіталовкладень. 
Хоч і термін експлуатації таких залізобетонних трубопроводів не 
надто тривалий: 20 — щонайбільше 25 років. Бо, оскільки в побу-
тових стоках утворюється агресивне середовище, під дією суль-
фатно-газової корозії бетон робиться крихким і руйнується

Той самий легковик, який побував під землею.
Фото автора.

❙
❙

Генеральний директор КП ПОР «Полтававодоканал» Василь Воротинцев 
(крайній справа) регулярно об’їжджає проблемні об’єкти.

❙
❙

Слюсар аварійно-відновлювальної бригади служби каналізації водоканалу Сергій Решетник щодня рятує місто
від екологічної катастрофи.

❙
❙

Звалити ж оці ремонтно-відновні роботи на плечі 
споживачів, заклавши їх у тариф, ми просто не 
можемо, бо це було б для них дуже значним 
навантаженням. Тож шукатимемо інший вихід. 
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Навіть «Гугл» вшанував ювілей 
достойника української справи
 Завдяки активності ще в 2018-му кулі-
шезнавців із Інституту літератури імені 
Тараса Шевченка НАНУ та краєзнавців 
із Чернігівщини, де минула значна час-
тина життя письменника і видавця, та 
Сумщини, де народився, — рік 200-літ-
тя Пантелеймона Куліша має офіційний 
статус важливої для України дати, за-
тверджений постановою Верховної Ради. 
На її виконання і просто за ініціативою 
наукових закладів пройшло з десяток 
представницьких масштабних і менших 
наукових конференцій, виставок і читань 
у Києві, Сумах, Львові, Ніжині, Шостці, 
Новгороді-Сіверському, Чернігові; вида-
но друковані й електронні збірки нових 
наукових розвідок, твори письменника, а 
також художньо-публіцистичного «Пан-
телимона» Лесі Оленівської, яка очолює 
міжнародний благодійний «Фонд Панте-
леймона Куліша». 
 Більше того, у листопаді відбулася 
публічна наукова конференція «200-та 
річниця Пантелеймона Куліша (1819—
2019)» в Українському інституті Аме-
рики в Нью-Йорку. Її зорганізували На-
укове товариство ім. Шевченка в Аме-
риці, Українська вільна академія наук, 
Український інститут Америки та Ук-
раїнський науковий інститут Гарвардсь-
кого університету. Бо, за словами літера-
турознавця професора Джорджа Грабо-
вича, Пантелеймон Куліш був першим 
українським модерним інтелектуалом, 
який порушував євроцентричні питання 
і дав початок інтелектуальній модерній 
історії.
 Навіть «Гугл» у серпні вшановував 
200-ліття достойника української спра-
ви Пантелеймона Куліша, зобразивши на 
стартовій сторінці пошуковика козака на 
коні і з прапором у руці, викликаючи асо-
ціації з «Чорною радою» і любов’ю юві-
ляра саме до цих тварин. А Микола Нога 
— міський голова Шостки, де відкрито 
невеликий музей славного уродженця 
сусіднього Воронежа і проходять пред-
ставницькі традиційні всеукраїнські на-
укові «Кулішеві читання», запрошував 
через соціальну мережу всіх бажаючих 
прийняти участь у святкових заходах, 
сфотографувавшись у письменницькому 
циліндрі і з пером у руках.
 У раніше козацькому Воронежі, за 
пару десятків кілометрів від російсько-
го кордону, — свого часу це були землі 
Глухівського повіту Чернігівської губер-
нії, а нині Сумщина, — велелюдно й уро-
чисто саме у день народження відкрили 
пам’ятник молодому Панькові, який із 
дитинства вирізнявся цілеспрямованіс-
тю і був охочим до знань та малювання. 
Із постаменту відомий уродженець Во-
ронежа на куток, який за прізвищами 
мешканців здавна односельці називають 
Кулішівка, почав споглядати, коли по-
ряд співак Тарас Компаніченко викону-
вав його відомий вірш «Поетові»: 
Кобзарю! Не дивись ні на хвалу темноти,
Ні на письменницьку огуду за пісні,
І ласки не шукай ні в духів, ні в голоти:
Дзвони собі, співай в святій самотині.
 Автор пам’ятника молодий скуль-
птор Володимир Лозовий — випускник 
столичної Академії мистецтв — розповів, 
що робота — від ескізувань до результа-
ту в матеріалі — тривала впродовж року. 
«Скульптура зображає юні роки Панте-
леймона Олександровича не випадково, 
адже саме в цей час починаються його 

правильні поривання, задачі та ідеї, спо-
соби йти до мети. Книга в руках митця — 
символ того, що він обрав для себе науку 
та знання», — сказав він.
 Наймасовішим того дня було тра-
диційне літературно-мистецьке свято 
«Кулішеві читання» у сусідньому хуторі 
Гуково, де останні роки жив батько Пан-
телеймона Куліша. Зокрема, у виконанні 
вокального гурту «Яворина» Шосткинсь-
кого району звучала пісня «Зіронька», 
яку в 1847 році Тарас Шевченко співав 
на весіллі свого товариша Панька. Пока-
зували й інсценізацію оповідання «Ци-
ган», яке належить до п’яти творів «во-
ронезької» прози письменника. 
 Місцева краєзнавиця Наталія Міллер 
розповідає, що, за архівними документа-
ми, вже нема різночитань стосовно міс-
ця народження Пантелеймона Куліша — 
це Воронеж. Там мріють в окремій істо-
ричній будівлі зорганізувати його музей 
(нині це шкільні кімнати) і водити екс-
курсії у нижню частину церкви, де май-
же 200 років тому малий Панько у при-
ходській школі вчився малювати.

«Чорна рада», Тарас Шевченко і 
Валуєвський циркуляр
 Донині можна почути обивательські 
розмірковування на тему: головнішим 
був Пантелеймон Куліш чи Тарас Шев-
ченко? Про стосунки між ними може го-
ворити хоча б відгук товариша на вихід 
першого історичного роману українсь-
кою мовою «Чорна рада». Тарас Шев-
ченко у листі писав: «Спасибі тобі, Богу 
милий друже мій великий, за твої дуже 
добрі подарунки і, особливо, спасибі тобі 
за «Чорну раду». Я вже її двічі прочитав, 
прочитаю і третій раз, і все-таки не ска-
жу більш нічого, як спасибі. Добре, дуже 
добре ти зробив, що подарував «Чорну 
раду» по-нашому. Я її прочитав і в «Русь-
кій бесіді», і там вона добра, але по-нашо-
му лучче».
 Варто нагадати, що перші п’ять глав 
роману «Чорна рада. Хроніка 1663 року» 
надруковано 1845-го у петербурзькому 
журналі «Современник» в автоперекладі 
Куліша російською мовою. Оригінал ро-
ману українською вперше вийшов окре-
мим виданням 1857-го у столиці на Неві 
Російської імперії, до складу якої входи-
ла Україна. Того ж року роман надруко-
вано в автоперекладі Куліша російською 
у Москві: в журналі «Русская Беседа» та 
окремим виданням. За життя автора ро-
ман було видано повністю ще раз: 1860 
року в Петербурзі російською. 
 Тому нема жодних сумнівів у тому, 
що творчість Пантелеймона Куліша була 
одним із подразників для влади Російсь-
кої імперії, яка сумнозвісним Валуєвсь-
киим циркуляром, розісланим у Київсь-
кий, Московський і Петербурзький цен-
зорні комітети, вже у 1863 році заборо-
нила друкування книг українською 
мовою. Нагадаємо, перший масштаб-
ний літературний твір, укладений роз-
мовною українською мовою, — три час-
тини «Енеїди» Івана Котляревського — 
були надруковані в 1798 році в Санкт-
Петербурзі. (Козацьку державу Росія 
остаточно ліквідувала ще в 1775—1786 
роках). Перший «Кобзар» Тараса Шев-
ченка — 115 сторінок — видрукувало 
приватне видавництво Фішера в Санкт-
Петербурзі тиражем 1000 примірників, 
які до читачів дійшли цензурованими. А 
після арешту Тараса Шевченка в 1847-
му «Кобзар» був заборонений у Російсь-

кій Імперії і вилучався не лише з бібліо-
тек та книгосховищ, а й в окремих гро-
мадян. 
 Твір Пантелеймона Куліша про так 
звану Чорну раду в 1663 році під Ніжи-
ном — це і пам’ять, і спроба аналізу. 
Учасниками того зібрання були заможні 
й впливові козаки, а також козацька го-
лота і чернь. Останні й обрали гетьманом 
популіста Івана Брюховецького. Нато-
мість Яким Сомко, якого підтримувала 
старшина, зазнав поразки. У результаті 
від обрання Брюховецького не виграли 
ні козаки, ні простий люд, лише хитру-
ни. А щоб утримати владу, гетьман пі-
шов на значні поступки Московії, зро-
бивши помітні кроки в обмеженні прав 
Української гетьманської держави. Саме 
тому історики трактують управлінський 
період Брюховецького як одну з найтра-
гічніших сторінок часів Руїни.
 «Чорною радою» сам Пантелеймон 
Куліш, помічаючи «початки вищої гро-
мадянськості», хотів показати «політич-
ну нікчемність Малоросії» — така була 
публічна оцінка подій письменником, 
обумовлена його відвертим характером. 
Згодом Миколі Зерову ця позиція була 
помітною в романі. Натомість сучасник 
Куліша Микола Костомаров наполягав 
на тому, що «Чорна рада» однаково від-
значає «й міць, й слабкість духовного 
життя народу».

«Дати українській мові гражданство»
 «Я — не поет. Я — не історик. Ні, 
 Я — піонер, з сокирою важкою».
 Ці слова Пантелеймона Куліша до-
сить часто цитуються, утім не всім відо-
ме їхнє походження і навіть повне зна-
чення.
 Такою була відповідь автора рядків на 
звинувачення-закиди в амбіціях перевер-
шити Тараса Шевченка поемою «Украї-
на від Володимира Святого до Богдана 
Хмельницького», яка закінчується сло-
вами «в благословенному місті Києві, у 
квітні 1843 року».
 «Куліша непокоїла доля окремішньої 
української літератури, яка лише розпо-
чинала свій шлях до європейської цивілі-
зації, — переконує магістр балканісти-
ки та слов’янознавства, докторант Кіпр-
ського національного університету (м. 
Нікосія) Богдан Косенко. Тому підсві-
доме прагнення «дати українській мові 
гражданство» спонукає 24-річного Пан-
телеймона Куліша на велику працю: він 
узявся за написання української «Іліа-
ди» — поеми-епопеї «Україна». Куліш 
мав бажання познаходити всі думи про 
гетьманів та й зложити з них таку книж-
ку, як Гомерова «Іліада».
 «Але всі думи не були знайдені, а мож-
ливо, їх і не існувало, — розмірковує Бог-
дан Косенко. — І Куліш заходився запов-
нювати ці прогалини власними творами. 

ПОСТАТЬ■

Йдемо 
від козацького 

по світу
Друг Шевченка, перекладач українською «Біблії» 
і творів Шекспіра — першопроходець і філософ, 

чия творчість «сприяла» появі Валуєвського циркуляра

Валентина САМЧЕНКО

Чи кожен здогадається чи знає, що автор творів «Бабуся с того світу», «Пан Мур-
ло», «Січові гості Чуприна і Чортоус» — той, хто написав знамениту, хоча і не всіма 
прочитану «Чорну Раду»? Так, це все Пантелеймон Куліш — письменник, філософ, 
видавець, чий 200-літній ювілей згадуємо цьогоріч. Він товаришував із Тарасом 
Шевченком, зробив переклад українською мовою «Біблії», був творцем української 
абетки, яку назвали «кулішівкою», мав 50 років шлюбу з Ганною Барвінок (Олек-
сандрою Білозерською), а його захоплення у середньому віці жінками посприяло 
творчому народженню в українській літературі імені Марка Вовчка. 
Розмаїті багатьма подіями й місцями 77 років життя Пантелеймона Куліша ілюстру-
ють, зокрема, його псевдоніми: Павло Ратай, Панько Хутірний, Белебень; Гладкий 
штаблікар і кілька варіантів із цим означенням (насправді завжди за статурою був 
худорлявим); Гургурдядько, Макогон, Необачний, Опанас Прач; Нанько Небреха та 
ще подібних колоритних кілька десятків. Його погляди і принципи подобалися не 
всім раніше, і нині теж. Саме тому в обіг вийшла купюра номіналом 1 тисяча гри-
вень із зображенням «політкоректнішого» науковця Володимира Вернадського, а не 
зухвалого Панька Куліша (із ним існує презентаційний варіант банкноти 2008 року 
без вказування номіналу зі всіма пропонованими ступенями захисту, загальним ти-
ражем 2 тисячі штук, які є мрією збирачів рідкісних бон).

Юний Пантелеймон Куліш у містечку Воронеж.❙
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Він розумів, що взявся за діло майже не-
підйомне. Адже в «Іліаді» всі події втис-
нені в сорокаденний термін, а Кулішева 
епопея охоплювала майже 8 століть».

 Через щиросамокритичність Панте-
леймон Куліш свою поему-епопею на-
звав «фантастичною імітацією народ-

них дум». Упродовж наступних 18 років 
після її закінчення він не писав поезію. 
Повернувся до цього жанру лише після 
смерті Тараса Шевченка.
 Загалом Пантелеймон Куліш є авто-
ром романів, повістей, поетичних збірок, 
ґрунтовних історичних досліджень, роз-
відок із народної культури і фольклору, 
першої фонетичної абетки української 
мови («кулішівка»), літературної кри-
тики, перших перекладів на українську 
мову творів світової культури (зокрема, 
майже всього Шекспіра). Ця творча спад-
щина складає 40 томів. 
 Дуже плідно працював він і як вида-

вець, наполегливо і послідовно долаючи 
цензурні заборони. Протягом майже 40 
років здійснив перший повний переклад 
Біблії українською, вивчивши задля 
цього давньоєврейську та давньогрецьку 
мови. «Я передаю світові пам’ятки духу 
народного, яким у моїх очах нема ціни» 
— писав він в одному з листів.
 Раз у житті буває 200 років Пантелей-
мону Кулішу, нагадує Олесь Федорук, 
керівник виокремленого в Інституті лі-
тератури імені Тараса Шевченка НАНУ 
іменного Центру дослідження життя і 
творчості Пантелеймона Куліша. І це ще 
один привід осягнути велич непересічної 
особистості української історії. ■

Навіть «Гугл» вшанував ювілей 
достойника української справи.

❙
❙

Учителювання 
і власна друкарня 
у Петербурзі
Микола ЄВТУХ, дійсний член (академік) 
НАПН України

 Коли П. Куліш залишив університет, М. Максимо-
вич (тодішній ректор Київського університету) надзви-
чайно близько пройнявся його подальшою долею. Зго-
дом він організовує йому зустріч із помічником попе-
чителя Київського учбового округу М. Юзифовичем, 
характеризуючи П. Куліша як надзвичайно талановиту 
людину, і просить влаштувати його вчителем в одну із 
гімназій округу. І незабаром 28 січня 1841 р. П. Куліш 
був призначений учителем російської мови в Луць-
ке повітове дворянське училище. Йому, як молодому 
вчителеві, були створені найкращі побутові умови. Тут 
його, як зазначав П. Куліш у листі до М. Максимовича 
від 23 березня 1841 року, «любили і ласкали». Досить 
за короткий час молодий учитель проявив свій педа-
гогічний хист і швидко завоював авторитет серед уч-
нів. Про це він сам із великою радістю і задоволен-
ням хвалився М. Максимовичу: «Меня больше всего 
радует то, что я перед учениками сумел повести себя 
так, что без всяких усилий заставил их повиноваться 
мне безусловно: уроки выучивают отлично, а в клас-
се во время моих лекций так тихо, как в университетс-
кой аудитории, чего другие учителя не могут добить-
ся никакими строгостями» [1, с. 5]
 Згодом у серпні 1841 року П. Куліша було пере-
ведено на посаду вчителя російської мови і словес-
ності до Києво-Печерського та Києво-Подільського 
дворянських училищ. А в подальшому в серпні 1845 
року П. Куліша було призначено старшим викладачем 
історії Рівненської гімназії. Наприкінці цього ж року 
він переїхав до Петербурга, де з 15 грудня працю-
вав старшим учителем російської словесності 5-ї гім-
назії, а згодом одночасно ще й викладачем російсь-
кої мови для неросійських студентів Петербурзького 
університету. Як перспективного викладача Петербур-
зького університету П. Куліша Академія наук відряд-
жає за кордон для здобуття вченого звання професо-
ра слов’янських літератур і щоб згодом обійняти посаду 
завідувача кафедри слов’янських мов. Це відряджен-
ня відкрило перед молодим ученим широкі наукові пер-
спективи. П. Куліш, перебуваючи в товаристві кращих 
ідеологів української національної свідомості (Кирило-
Мефодіївське братство) глибоко переймався думками 
про українську школу, підручники, написані українсь-
кою мовою для навчання грамоти. За його надто актив-
ну діяльність власті засилають на три роки П. Куліша до 
Тули, заборонивши йому викладацьку роботу. 
 Повернувшись із заслання, П. Куліш береться за 

написання підручників для практичної роботи в ук-
раїнській школі. Він засновує в Петербурзі свою влас-
ну друкарню, що і сприяло поширенню книжок напи-
саних українською мовою у 60-х роках. Однією з най-
кращих книжок, виданих П. Кулішем у 1857 році, була 
читанка «Граматка», зміст якої складався переважно з 
церковних творів, оскільки тогочасна цензура, насампе-
ред духовна, навряд чи пропустила б інший варіант. Од-
нак ці релігійні мотиви були великої моральної вартості. 
У розділі «Яка була доля нашого рідного краю од най-
давніших часів» П. Куліш подає коротку історію Украї-
ни, характеристику її політичного самоврядування...

Твори українських 
письменників, 
39 назв 
Наталія АНТОНЕЦЬ, старший науковий 
співробітник Інституту педагогіки НАПН 
України

 Сходження на престол Олександра ІІ поклало по-
чаток нового етапу в історії держави — етапу вимуше-
них реформ, адже під тиском економічної необхідності 
країна потребувала негайної модернізації. Одним із пер-
ших кроків нового імператора в напрямку пом’якшення 
напруження в суспільстві стало оголошення ним у бе-
резні 1856 р. наміру скасувати кріпосне право. Певна 
лібералізація життя в Росії активізувала діяльність де-
мократичної частини суспільства, яка, крім іншого, по-
чинає виступати за впровадження загальної освіти, за-
суджувати становість школи, тілесні покарання, вима-
гати автономію вищої школи, вболівати за розвиток жі-
ночої освіти тощо. 
 Вперше в історії імперії педагогічні проблеми по-
чинають широко обговорюватися громадськістю, більш 
того — вони стають предметом громадських ініціатив. 
Так, на рубежі 50—60-х рр. ХІХ ст. життя країни зба-
гачується на нове явище — громадсько-педагогічний 
рух. Зміни в імперії стали поштовхом і для активіза-
ції національно свідомої інтелігенції в українських гу-
берніях. Вбачаючи свій обов’язок як у розвитку націо-

нальної культури взагалі, так і в поширенні освіти серед 
власного народу зокрема, тогочасна українська інтелі-
генція своєю діяльністю започатковує в новостворе-
ному загальноросійському громадсько-педагогічному 
русі окремий просвітницький напрям. 
 Масовість учасників просвітницького руху ук-
раїнської інтелігенції приводить у містах до логічної за-
міни поодинокої індивідуальної культуротворчої роботи 
на діяльність цілих об’єднань — громад. Такі напівле-
гальні громади на рубежі 50—60-х років з’являються у 
Києві, Петербурзі, Полтаві, Чернігові, Харкові, Одесі та 
інших містах. Усвідомлюючи, що головною проблемою 
народної школи в Україні є російськомовне навчання, 
громадівці починають намагатися переконати керівні 
органи в необхідності зміни такого неприродного ста-
ну. Хоча клопотання у вищі урядові інстанції залиши-
лися без позитивного реагування, ще з 1859 р. навчан-
ня рідною мовою явочним порядком почало поступово 
ставати реальністю — нею самовільно велося викла-
дання в перших на підросійській Україні недільних шко-
лах, а також у поодиноких самочинно влаштованих ук-
раїномовних щоденних школах 
 Організація україномовного навчального процесу в 
недільних та щоденних школах потребувала відповід-
них підручників, яких на той час на Наддніпрянщині не 
було. Це стало поштовхом для виникнення першої по-
тужної хвилі створення нового покоління українських 
навчальних книг, до якої залучився цілий ряд визнач-
них діячів. Так, побачили світ «Українська абетка» М. 
Гатцука (1861), «Арифметика або щотниця» (1863) та 
«Українські прописи» (1862) О. Кониського, «Граматка» 
П. Куліша (1857, 1861), «Букварь южнорусский» (1861) 
Т. Шевченка та ін. 
 Проте мало було допомогти нижчим станам сус-
пільства здобути елементарну грамотність — треба 
було ще дати їм можливість розвиватися далі або при-
наймні створити умови для самостійного закріплення 
набутих знань. У цьому могли допомогти лише рідно-
мовні доступні за ціною книжки, які постачали б наро-
ду поживу для інтелектуального вправляння. Перший, 
хто зробив практичні кроки для вирішення цієї пробле-
ми, став Пантелеймон Куліш. 
 Відбувши покарання за причетність до Кирило-
Мефодіївського братства, він оселився в Санкт-Петер-
бурзі, де став одним із засновників місцевої українсь-
кої громади, котра відігравала помітну роль у громад-
сько-педагогічному русі аж до 1917 р. Організувавши 
у 1857 р. за власний кошт першу українську друкар-
ню, П. Куліш, зокрема, за три роки (1860—1862) у серії 
«Сільська бібліотека» випустив у світ 39 назв невели-
ких дешевих брошур із творами українських письмен-
ників. Це були оповідання І. Квітки-Основ’яненка («Під-
брехач», «Купований розум»), Марка Вовчка («Чари», 
«Ледащиця»), Д. Мордовцева («Салдатка», «Дзво-
нар»), М. Номиса («Дід Мина і баба Миниха»), О. Сто-
роженка («Закоханий чорт», «Голка»), самого П. Куліша 
(«Орися», «Січові гості Чуприна і Чортоус»), його дру-

жини Ганни Барвінок («Лихо не без добра», «Восени 
літо»), поетичні твори Т. Шевченка («Гамалія», «Най-
мичка», «Гайдамаки», «Перебендя») та ін. 
 Цю фактично першу в царській Росії спробу сис-
тематичного видання корисних дешевих українських 
книг для народу підтримали інші громадівці. Вважа-
ючи, що П. Куліш деякою мірою забезпечив українсь-
кого читача белетристикою, вони намагалися зосере-
дитися на створенні науково-популярної та релігій-
ної літератури. Так, заходами харків’ян анонімно ви-
ходять книжечка природничого змісту «Про тепло» 
(1862) та брошура «Правдиве слово до селян та ху-
торян» (1862), у якій роз’яснювався зміст підписа-
ного Олександром ІІ «Загального положення про се-
лян, звільнених з кріпацтва». Кияни видають книжку 
про фізичні явища в природі «Дещо про світ Божий» 
(1863), петербуржці — «Оповідання з Святого писан-
ня» (1863) С. Опатовича та ін. 
 Як сприймали ці видання ті, для кого вони дру-
кувалися, свідчить, зокрема, автор статті «Ежеднев-
ная школа в Киеве» в журналі «Вестник Юго-Запад-
ной и Западной России» О. Стоянов. «Ученики почти 
с жадностью перечитывали все изданные украинские 
брошюрки, — писав О. Стоянов із жалем з приводу 
закриття владою школи при київському університеті, 
— и почти позаучивали их напамять. Особенно были 
в ходу: «Катерина» Шевченка, «Дзвонарь» Мордов-
цева и «Лист про злодія у селі Гаківниці». Зауважимо, 
що всі три згадані твори було видано в серії П. Куліша 
«Сільська бібліотека». 
 Широкий громадсько-педагогічний рух українсь-
кої інтелігенції не міг не викликати, врешті-решт, спро-
тиву імперської влади. Першого нищівного удару було 
завдано 10 червня 1862 р., коли під приводом бороть-
би з поширенням пропаганди соціалістичних ідей було 
заборонено всі недільні школи та народні читальні. 
Це стало симптоматичним сигналом для місцевих 
адміністрацій, які вже давно з підозрою стежили за 
діяльністю громадівців. Значна частина активних ук-
раїнців у другій половині 1862 р. під тим чи іншим 
приводом зазнала репресій. Проте найбільш активні 
члени громад, незважаючи на складність ситуації, на-
магалися продовжувати просвітницьку діяльність — 
здебільшого в єдиній ще можливій формі видання де-
шевих книжок рідною мовою.
 На знищення цього єдиного джерела національ-
ної освіти й було спрямовано дію Валуєвського цирку-
ляра (1863), що трагічним чином вплинув на розвиток 
української культури. Але всі ті форми конкретної прак-
тичної просвітницької діяльності, які виникли на рубежі 
50—60-х років ХІХ ст. ((у тому числі видання дешевих 
україномовних брошур), більш чи менш активно (залеж-
но від політичного барометра) використовувались ук-
раїнською інтелігенцією аж до 1917 р.)
(Зі збірки виступів учасників сьомих Колесівських чи-
тань у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка).

ДЕТАЛІ■

до Куліша: 
Воронежа

ПОСТАТЬ■

Тарас Компаніченко у Воронежі 
у день 200-річчя Пантелеймона Куліша 
співав: «Ти — невмирущий цар, 
ти й над царями пан».
Фото Шосткинської РДА.

❙
❙
❙
❙
❙

Краєзнавиця Наталія Міллер біля церкви 
у Воронежі, де в недільній школі 
Панько Куліш захоплювався малюванням.

❙
❙
❙

Поряд зі «сквером київської інтелігенції» 
з весни 2018 року стоїть арт-об’єкт 
«Пантелеймон Куліш. Мислитель, 
етнограф, дослідник, мовознавець».

❙
❙
❙
❙

Пантелеймон Куліш пробуджує Україну.❙
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Столичні тротуари
 Назва держави складається з 
двох слів: «в’єт» означає націю, 
а «нам» — південь (місце розта-
шування). Дослівно: в’єти, які 
живуть на півдні. 
 Якщо вирушаєте до В’єтнаму 
— залишайте вдома всі свої сте-
реотипи, побоювання й уперед-
ження. В’єтнам ніколи не буде 
таким, як вам розкажуть про 
нього форуми в інтернеті, він 
не виправдає жодних «страши-
лок», якими залякують мандрів-
ників-початківців «гуру» від ту-
ризму. Нам казали — в’єтнамці 
похмурі й нещирі, стежте за га-
манцями, остерігайтесь обману, 
готуйтесь до того, що вам не бу-
дуть раді. Боже! Ніколи не пок-
ладайтеся на емоції й виснов-
ки інших. Тільки ваш особис-
тий досвід має значення! Якщо 
ви посміхаєтесь назустріч — вам 
посміхнуться у відповідь. Якщо 
ви проявите щирість — вам від-
дячать сторицею. Погляди зуст-
річних — це дзеркало, в якому 
ви побачите насамперед себе!
 У перший вечір у Ханої, 
стомлені після перельоту, три-
валої процедури оформлення 
візи в аеропорту, перемовин iз 
таксистами і дороги до готелю, 
ми вийшли на вулицю Старого 
міста перекусити. І зустріли ді-
дуся, який, ні слова не розумію-
чи англійською, відчув наш на-
стрій і зрозумів наміри, запро-
сив до своєї харчевні, пригостив 
смачним рибним супом. І навіть 
коротко розповів історію своєї 
родини, поділився майже втра-
ченими спогадами про студент-
ські роки в Мінську, познайо-
мив iз сином i показав онуків, 
подарував на прощання бананів 
і посміхнувся так, що цю пос-
мішку ми пам’ятатимемо завж-
ди. І не питайте, як ми порозумі-
лися без мови. В’єтнам — загад-
ка. Не бійтесь її розгадати. 
 Ханой для європейця — сюр-
реалізм у чистому вигляді: сим-
біоз екзотичних запахів, звуків, 
кольорів, поглядів, абсолютно 
інших смаків... А ці їхні мопе-
ди, мотобайки, які їдуть і їдуть, і 
ні кінця їм, ні краю... Насправді 
все просто: якби кожен житель 
Ханоя пересувався власним авто 
— місто застигло б у довічному 
транспортному корку. Тому вла-
да міста «наполегливо» радить 
менше їздити машинами. 
 Збагнути алгоритм дорож-
нього руху в Ханої — все одно 
що пізнати таємницю створення 
світу. Тож не ускладнюйте собі 
життя — просто вчіться мистец-
тву дорожніх вивертів. Тут від-
скочили вбік, там перечекали і 
перевели подих, далі перебігли 
дорогу перед лавиною мотобай-
ків — з вигуками: «Господи, до-
поможи!» Тільки впевненість у 
собі і незламна віра в краще до-
помагає пересуватися вулиця-
ми в’єтнамської столиці. Тому 
що теоретично тротуари тут іс-
нують, але практично вони 
завж ди зайняті. На них сидять 
галасливі, замислені, усміхнені 
в’єтнамці. І не просто сидять, — 

готують їжу, вечеряють, п’ють 
каву, продають фрукти, обдуму-
ють плани, спілкуються з друзя-
ми. 

Привіт iз минулого
 Рік тому туристичний пор-
тал TripAdvisor опублікував 
рейтинг 25 найкращих напрям-
ків для подорожей 2019 року. 
На 15-му місці в списку — Ха-
ной. Але нам здалося, столиця 
В’єтнаму не переймається рей-
тингами. Так буває з усіма са-
модостатніми містами. Якщо ти 
знаєш собі ціну і певен себе — 
яка різниця, що про тебе хтось 
скаже?
 Ми не планували йти до 
мавзолею Хо Ши Міна в Ханої. 
Просто гуляли вулицями міс-
та у вихідний день.  І так вийш-
ло, що на площі Бадінь стали 
не в ту чергу. Коли зрозуміли, 
куди прямують тисячі натхнен-
них в’єтнамців, було вже пізно 
сходити з дистанції. Тож пішли 
далі «за компанію». Тим паче 
що мавзолей — це немов привіт 
iз далекого вже минулого. На 
щастя, черга рухалася швид-
ко. У голові мимоволі виринало 
кліше радянської журналісти-
ки: «До вождя невпинними по-
токами йдуть люди». 
 Щоб потрапити до мавзолею, 
треба пройти прискіпливий кон-
троль. Фото- і відеокамери — 
здати! Якщо завважать, що зні-
маєте на телефон, — відберуть 
без церемоній. Робити знімки 
вождя в’єтнамських комуністів 
заборонено. В самому мавзолеї 
запам’яталася старенька бабця 
на інвалідному візку, яка плака-
ла біля гробу вождя. Для неї він, 
можливо, уособлення спогадів 
про молодість і надій на краще. 
 Нгуєн Шинь Кунг (так зву-
чить справжнє ім’я Хо Ши Міна), 
до речі, не бажав собі такого про-
довження життя після смерті. 

Заповідав піддати себе крема-
ції. Але до його волі не дослу-
хались, заповіту не виконали. 
І такий крок не важко зрозумі-
ти. Помер народний герой 1969 
року, коли йшла запекла війна 
проти США. В’єтнамці потребу-
вали віри, впевненості й просто 
матеріального підтвердження 
того, що дядечко Хо залишаєть-
ся з ними. Тож комуністичні лі-
дери В’єтнаму взяли приклад із 
СРСР та інших соціалістичних 
країн, де померлих лідерів збері-
гали в мавзолеях. І такий крок, 
без сумніву, допоміг в’єтнамцям 
перемогти американців. 

Соціалізм чи капіталізм, або 
Трохи історії... 
 Таке запитання ставлять собі 
всі, хто приїздить до В’єтнаму, 
або точніше до Соціалістичної 
Республіки В’єтнам. Що ж тут 
відбувається? На перший пог-
ляд, країна мало чим відріз-
няється від інших країн Півден-
но-Східної Азії. Однак, як і рані-
ше, країною керують комуністи. 
В усіх офіційних документах до-
нині містяться посилання на Хо 

Ши Міна — як на головного ідео-
лога, чиїм заповітам партія вір-
на й донині. На всіх грошових 
банкнотах зображено лише його 
профіль. І все ж...
 Героїчна перемога у війні 
проти США стала зірковим ча-
сом В’єтнаму на міжнародній 
арені. Потім країна поступово 
зникла зі світових газетних за-
головків та програм телебачен-
ня. Лише іноді звідти надходи-
ла прикра інформація про голод 
i злидні серед населення. 
 Централізована командно-
адміністративна система, запо-
зичена в СРСР, відмінно спрацю-
вала під час війни, але в мирний 
час для економіки стала згуб-
ною. На початку 1980-х еконо-
мічна ситуація в країнi настіль-
ки загострилася, що загрожува-
ла соціальним вибухом. Щось 
змінювати партія боялася, аби 
не викликати незадоволення 
СРСР, який надавав допомогу. 
На щастя, в СРСР прийшов до 
влади Михайло Горбачов, який 
проголосив перебудову. 
 Наприкінці 1986 року 
шостий з’їзд компартії В’єтнаму 
проголосив політику оновлення 
«Доймой», яка після невдалого 
соціалістичного експерименту 
фактично запроваджувала віль-
ний ринок. На озброєння взяли 
потроху з різних моделей сус-
пільного розвитку — від швед-
ського соціалізму до китайсь-
кого. Консультувалися навіть 

iз Лі Куан Ю — керівником Сін-
гапуру, який пропагував «поєд-
нання авторитаризму з вільним 
ринком» і досяг унікальних еко-
номічних результатів у своїй 
країні. 
 Керівництву вистачило муд-
рості все робити крок за кроком. 
Що не так — виправляли. Цен-
тралізоване планування не руй-
нували, а зробили його гнучким, 
узгоджували з ринком. Держава 
контролювала енергетику, видо-
бувну і нафтову промисловості, 
транспорт. 
 Поступово відкривали краї-
ну для іноземних інвестицій. 
Додому почали повертатися 
в’єтнамці, котрі втекли з краї-
ни після 1975 року, однак, ма-
ючи капітал, хотіли допомогти 
своїй країні, друзям, родичам. 
 У сільському господарстві, 
де працювала переважна части-
на населення, землю віддали в 
оренду... І, о диво, мільйони се-
лян, які тисячоліттями прожи-
вали в злиднях, ставали з року в 
рік усе заможнішими. Приватні 
будинки люди масово перетво-
рювали в місця малого бізнесу. 
Ріст економіки в окремі роки до-
сягав 10%. Злидні відступили. 
Згідно з оцінками Всесвітнього 
банку, 1993 року бідними вва-
жалися 58 відсотків в’єтнамців, 
нині — вже менше 10%. 
 Нова політика дала вража-
ючі результати. Частка про-
мисловості в економіці країни 

НА ВЛАСНІ ОЧІ■

Барвисті 
В’єтнаму

У цій країні конусних капелюхів і 
піонерських галстуків на тротуарах печуть 
млинці і співають караоке, замість правил 

дорожнього руху покладаються на Бога 
і поклоняються дракону та Хо Ши Міну

Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК
Київ — Ханой — бухта Халонг — Нінь Бінь — Хюе — Дананг — Хойан

В’єтнам — як дракон, загартований часом. Утомлений, мудрий, 
посивілий, iз молодечим завзяттям і посмішкою дитини. Дракон, 
що не дихає полум’ям, але в будь-який момент готовий дати відсіч 
ворогам і пригорнути друзів. 
На стінах храмів — відбитки імперій і тисячоліть. Найсмачніші 
в Азії манго, лічі й рамбутани, пікантний супчик «Фо бо» і кава 
по-в’єтнамськи. Бамбуковий капелюх-конус і капці-в’єтнамки, 
шаленство дорожнього руху й несамовиті корки. Гробниці імпера-
торів і вуличне караоке, неймовірна природна краса і... піонерські 
червоні галстуки. Теплі посмішки Сходу і нестерпна легкість бут-
тя. Гострий рис iз морепродуктами і лагідні хвилі моря, мелодія 
дзвіночків на березі й кокосові млинці на міських тротуарах... У 
В’єтнам не можна не закохатися. Причому — назавжди. 

Хюе. Заборонене Пурпурове місто.❙

Символ В’єтнаму — конусоподібний капелюх нонла.❙

Сміливі мавпи живуть в Данангу.❙
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зросла з 1,5% до 40%. Скажімо, 
за тоннажем суден колись бід-
ний В’єтнам уже обійшов Росію 
і вийшов на 5-те місце у світі. 
Нині країна вже другий у світі 
експортер рису після Таїланду, 
другий після Китаю — одягу та 
взуття, другий після Бразилії — 
кави. І перший — горіхів кеш’ю 
і чорного перцю. 
 Тож можна сказати, що 
В’єтнам, увібравши в себе 
мудрість східної філософії і 
культури, додав до них досяг-
нення західної цивілізації. 

Дракон і море
 У фільмі «Індокитай» iз не-
повторною Катрін Деньов у голов-
ній ролі є епізод, від якого кож-
ного разу перехоплює подих. 
Коли французький морський 
офіцер Жан Батіст і в’єтнамська 
красуня Каміла тікають від пе-
реслідувачів, човен виносить їх 
на острів Дракона, про який в 
усьому Індокитаї мало хто знає. 
Цей острів стає порятунком для 
закоханих. 
 Події розгортаються в бух-
ті Халонг. Це одне з найкра-
сивіших місць на планеті. Диво 
природи, яке від 1991 року нале-
жить до Списку природної спад-
щини ЮНЕСКО. Понад 3000 
скелястих острівців на півтори 
тисячі квадратних кілометрів у 

водах Тонкійської затоки... 
 Із в’єтнамської HaLong пе-
рекладається як «місце, де дра-
кон занурився в море». Вели-
кий Дракон, що мешкав у го-
рах, пролітав якось над своїми 
володіннями і випадково заче-
пив скелі хвостом. Там, де заче-
пив, гори обвалилися. А прога-
лини заповнила вода смарагдо-
во-бірюзового кольору. Так що 
на поверхні лишилися лише 
острівці різного розміру. Деко-
му вони нагадують хребет веле-
тенського Дракона, що просту-
пає з води. Місцеві вірять: той 
Дракон живе тут донині... Ці 
скелі такі дивовижні, що мог-
ли породити не просто одну ле-
генду, а цілий епос. 
 Халонг — неймовірний. Це 
обов’язковий пункт для кожно-
го, хто приїздить до В’єтнаму. 
Туристів тут нереально багато. 
На причалі не протовпитись. 
Найкраще плавання бухтою за-
мовляти заздалегідь в одній із 
туристичних фірм у Ханої. 
 До речі, крім морського Ха-
лонгу, неподалік Ханоя є ще й 
суходільний. У місцевості Нiнь 
Бiнь ті самі химерні скелі роз-
кидані серед рівнини. На деякі 
з них можна піднятися. Гора 
ХангМуа — справжній виклик 
для туристів. І коли піднімешся 
на її вершину в умовах тропіків, 

відчуваєш потрійну радість. 
Тому що не зупинився на пів-
дорозі, не зійшов з дистанції, 
хоча підступна думка в декого 
з’являється: а може, поверну-
тися? Але є лише один спосіб 
подолати страх висоти: невпин-
но рухатися вгору. І що вище 
підіймаєшся — то дедалі фан-
тастичніші краєвиди відкри-
ваються перед тобою. Внизу за-
лишаються рисові поля, сільсь-
кі «іграшкові» будиночки, річ-
ка, якою курсують човники з 
туристами. А на вершині живе 
той самий Дракон. Щоправда, 
кам’яний. І йому можна потис-
нути лапу. Або хвоста. Як по-
щастить. Прекрасний приз для 
тих, хто здолав шлях нагору. 

Імператорська столиця
 Хюе — місто, де сучасність 
так тісно переплетена з мину-
лим, що часом важко збагну-
ти — на розі якого століття ти 
паркуєш своє авто. Хюе розки-
нулося обабіч Ароматної річки. 
На одному березі — вир сього-
дення, бурхливе нічне життя з 
дискотеками, ресторанами, ве-
лорикшами і яскравими віт-
ринами. На іншому — Імпера-
торська цитадель, палацовий 
комплекс і Заборонене Пурпу-
рове місто, де час зупинився і 
надійно ховає таємниці мину-
лого... 
 Майже півтора століття 
(1805—1945) у Хюе жили пред-
ставники королівської династії 
Нгуєн. Із 13 правителів семеро 
збудували собі гробниці — доб-
ровільно, ще за життя. 
 Найсучасніша — гробни-
ця Кхай Диня. Її будували 11 
років, розпочавши 1920-го. 
Щоправда, сам імператор по-
мер раніше від туберкульозу, не 
дочекавшись завершення робіт. 
Кхай Динь особисто керував 
будівництвом, за його вказів-
кою використовували новітній 
винахід — залізобетон. Тому тут 
усе зроблено з цього матеріалу — 
навіть воїни (мандарини), коні 
та слони. Мандарини — атрибут 
усіх імператорських гробниць у 
В’єтнамі. За ідеєю, вони охоро-
няють імператорів у потойбіч-
ному світі. Не всі представники 

королівської династії залишили 
про себе добру славу. Думки про 
Кхай Диня — суперечливі. Одні 
вважали його блискучим рефор-
матором і борцем за збережен-
ня В’єтнаму, інші — прислуж-
ником французів і страшенним 
марнотратом, який не шкодував 
державних коштів на власні за-
баганки. 
 Інший імператор — Мінь-
Манг — прославився як рефор-
матор і тим, що мав 150 (!) ді-
тей. 
 Засновником династії Нгуєн 
і міста Хюе вважають За Лонга. 
Він першим з імператорів почав 
вживати назву В’єтнам. Похо-
ваний 1820 року. Місце для по-
ховання вибрав собі сам під час 
прогулянки на слоні. 
 А ось імператор Ти Дик лю-
бив поезію і жінок. Жив у пала-
ці, оточив себе наложницями, 
які спеціально для нього писали 
вірші й по черзі декламували їх 
для імператора в спеціально збу-
дованому театрі. Ти Дик був не-
високого зросту, тож і кам’яних 
слуг велів ліпити низькорос-
лими, щоб не вивищувалися 
на тому світі над правителем. 
Нині на місці колишніх імпера-
торських розваг — цілий комп-
лекс: і палац, і озеро, і театр, і 
кілька гробниць. Ти Дик похо-
вав тут свою дружину та при-
йомного сина. А де похований 
сам — цього ніхто не скаже. Всі 
200 слуг, причетні до церемонії 
поховання, були обезголовлені. 
Кажуть, так замітали сліди іс-
торії. І страхували гробниці від 
грабіжників. 
 На жаль, деякі пам’ятки 
були суттєво пошкоджені або й 
повністю зруйновані під час вій-
ни проти США: битва за Хюе 31 
січня 1968 року стала однією з 
найкривавіших. Імператорські 
гробниці, розташовані навколо 
Хюе, разом iз цитаделлю і Пур-
пуровим містом внесені до Спис-
ку ЮНЕСКО. 
 ...Восени, коли у В’єтнамі 
квітнуть фруктові дерева, пе-
люстки духмяного цвіту оси-
паються у воду і пливуть Аро-
матною річкою. Пахощі — ней-
мовірні. Вони ширяться містом 
й околицями. Тоді здається, що 
скрізь у світі панує рай.  

Пробачте, Венеціє й Париж! 
 Хойан — одне з небагатьох 
місць Південно-Східної Азії, де 
практично кожен куточок про-
сочений неповторним духом 
давно минулих століть, а кіль-
кість історично цінних об’єктів 
iде на сотні, якщо не на тисячі. 
Затишне, кольорове, неймовір-
но приязне містечко вразить 
будь-кого. У Старому місті, що 
розкинулося за п’ять кілометрів 
від морського берега, витає дух 
середньовіччя. Тут — безліч бар-
вистих ліхтариків. Вони усюди: 
на будинках, деревах, на стов-
пах, мостах... Коли ввечері це 
кольорове розмаїття засвічуєть-
ся й переливається різними від-
тінками, ти немов потрапляєш в 
інший вимір. Із якого вже вихо-
диш новою людиною. 
 Виходиш — і йдеш до Японсь-
кого мосту, до річки, де чекають 
прогулянкові човни і бабусі, які 
продають закоханим оригіналь-
ні ліхтарики-свічки. А в Хойані, 
повірте, закохані всі! Це ідеаль-
не місто для весільних подоро-
жей, для стильних фотосесій і 
ліричних пригод. Море, паль-
ми, романтичний схід сонця, 
красиві люди. Старе місто — в 
Списку ЮНЕСКО. 
 Колись Хойан був потужним 
портовим центром Азії. Купці з 
різних країн засновували тут 
свої товариства (гільдії), збира-
лися на поважні засідання, вер-
шили важливі справи, уклада-

ли торгові угоди. Багато з тих се-
редньовічних будинків дійшли 
до нашого часу. У Старому місті 
що не крок — то старовинний 
дім зібрань. Жовті стіни будин-
ків покрились чорним «лоском» 
часу, як мудрість — нитками си-
вини. 
 Жовтий колір пасує Хойа-
ну. І це одне з небагатьох 
в’єтнамських міст, яке, на щас-
тя, не постраждало від війни. 
Місто переповнене туристами з 
відкритими поглядами і тепли-
ми посмішками. Сюди хочеть-
ся повертатися. І залишатися. 
Якби нам випало укладати рей-
тинг найромантичніших міст 
світу, на чільне місце ми б поста-
вили Хойан. Пробачте, Венеціє 
й Париж!

Любов — це складно
 В’єтнаму з морем пощасти-
ло. Країна має тисячі кіломет-
рів широких пляжів iз дріб-
ним, ніби просіяним через сито, 
золотистим піском на берегах 
Південно-Китайського моря (у 
В’єтнамі, щоправда, його нази-
вають Східне). 
 ... Її звати Лін. Кожного 
ранку вона приходить на пляж 
Хойану — і здалеку чутно її дзві-
ночки. Лін приносить свій неви-
багливий крам — гребінці, дух-
мяне мило, в’єтнамський баль-
зам «зірочку», магнітики, ви-
шиті бісером гаманці, підвісні 
дзвіночки у формі в’єтнамських 
капелюшків. «Сін чао», — вітає-
мося. Лін посміхається щасли-
во: «Сін чао! Хеллоу!» Те, що Лін 
посміхається, вгадуємо з її голо-
су — обличчя жінки сховане під 
накидкою. Вона зніме її разом 
із бавовняними рукавичками, 
лише коли сяде поруч із нами в 
тіні під парасолею. 
 Лін підкорює своєю безпосе-
редністю з першої миті. «У євро-
пейців така красива світла шкі-
ра. Ви не повинні роздягатися 
на сонці!» — заявила вона під 
час нашого знайомства. У Лін 
кожен сантиметр тіла ретель-
но схований під одягом. Навіть 
під капці-в’єтнамки вона вдя-
гає щільні бавовняні шкарпет-
ки. Лін щиро вірить: якщо та-
ким чином ховати тіло від сон-
ця, за три роки шкіра стане бі-
лою й красивою. Мати красиву 
шкіру — її мрія. 
 Лін запитує, чи маємо дітей. 
«У мене дівчинка! Два роки», 
— говорить вона. Лін вчить нас 
в’єтнамських слів — і дитинно 
радіє, коли нам вдається пов-
торити правильно. «Хеллоу 
в’єтнамською — сінчао. А як 
сказати українською? Привіт?» 
В’єтнамська мова — як пісня. 
Велике значення має інтонація. 
«Проспіваєш» не в тій тональ-
ності — отримаєш інший сенс. 
 Нам подобається дякувати 
в’єтнамською. Дякую — «кам 
он». «Кам он, Лін! А як сказати: 
я тебе люблю?» — «А хто буде 
казати? Жінка? Якщо жінка 
чоловікові, тоді «єміван», — по-
яснює. — А якщо чоловік жін-
ці, то «анівєм». — «Ой, це дещо 
складно, мусимо записати!» — 
сміємося ми. «Так, любов — 
це складно», — сміється у від-
повідь Лін. 

* * *
 Одного дня я доторкнуся 
твоєї землі,
 Одного дня я пізнаю нарешті 
твою душу,
 Одного дня я прийду до тебе
 Сказати: привіт, В’єтнам... 

 Ми почули цю прекрасну піс-
ню на борту літака VietJetAir. 
Коли літак торкнувся злітної 
смуги — ввімкнули пісню. Від-
тоді вона з нами. Це як любов 
з першого погляду. З перших 
акордів... ■

ліхтарики
Хойан. Тут витає дух середньовіччя...❙

Диво природи — бухта Халонг.
Фото Юлії Косинської.

❙
❙



Григорій ХАТА

 Вирушаючи на зимові канікули, клу-
би прем’єр-ліги подарували вболівальни-
кам вельми цікаву кінцівку футбольного 
року. У шести матчах 18-го туру не було за-
фіксовано жодної нічиєї, чотири поєдинки 
виграли гості, при цьому в кожному з мат-
чів перемога мала мінімальний характер.
 Так, 16-ту звитягу в чемпіонаті здобув 
«Шахтар» і зі спокійною душею, маючи 
14-очкову перевагу над найближчим пере-
слідувачем, пішов на двомісячний відпо-
чинок. Загалом, у попередні роки «гірни-
ки» й з меншою форою успішно довершу-
вали почате в осінній частині сезону. Тож, 
думається, навіть у випадку продажу під 
час зимового трансферного «вікна» ка-
пітана команди Тайсона «Шахтарю» без 
особливих проблем удасться втриматися 
на чільній позиції.
 Якщо майбутнє Тайсона в донецькому 
клубі виглядає непевним, то з кращим бом-
бардиром команди Мораесом «помаранче-
во-чорні» днями подовжили контракт. А 
минулого «уїк-енду» Жуніор забив свій 
черговий, уже 15-й, гол у чемпіонаті, до-
помігши команді в Запоріжжі переграти 
непоступливу «Зорю», яка, попри невда-
чу, залишилася в першій трійці.
 А от чернігівській «Десні» не вдалося 
зберегти свою позицію в компанії призерів. 
Приймаючи в рідних стінах прямого кон-
курента за високе місце — «Динамо», підо-
пічні Олександра Рябоконя зазнали міні-
мальної поразки. У матчі першого кола 
чернігівський клуб сенсаційно переграв 
«біло-синіх» у Києві. Утім вдруге постави-
ти на коліна титулованого суперника «де-
снянці» не змогли. Після серії невдач на 
внутрішній та міжнародній арені підопіч-
ні Олексія Михайличенка все ж уберегли-
ся від тотально провальної кінцівки року.
 «Дякую хлопцям за те, що вони проде-
монстрували характер, спортивну злість й 
зробили на полі все, щоб отримати резуль-

тат», — сказав очільник «Динамо», вод-
ночас поскаржившись на напруженість 
календаря в окремі проміжки часу. При 
цьому, аби в найближчому майбутньому 
покращилася результативність команди, 
Михайличенко хотів би взимку отримати 
в своє розпорядження кількох умілих ви-

конавців. Подейкують, що вже найбли-
жчим часом до «Динамо» можуть повер-
нутися окремі орендовані іншими вітчиз-
няними клубами футболісти, зокрема ті, 
що виступають за «Зорю». Утім зрозумі-
ло, що не тільки «біло-сині» під час зимо-
вої перерви шукатимуть шляхи для підси-

лення свого складу, хоча, зрозуміло, кад-
рові рішення тієї чи іншої команди перш 
за все залежатимуть від її турнірних пер-
спектив.
 Приміром, у «Карпатах», які після 
поразки «Ворсклі» опустилися на остан-
нє місце турнірної таблиці, вже вдруге за-
явили, що можуть узагалі припинити своє 
існування. Натомість полтавчани під ору-
дою свого нового наставника Юрія Макси-
мова навесні, думається, спробують мак-
симально сильно відштовхнутися від дна 
УПЛ. 
 Щодо середняків, то вони максималь-
но активно займатимуться боротьбою за 
місце в першій шістці, хоча слід нагадати, 
що в нинішньому сезоні останню з мож-
ливих путівок до Ліги Європи отримає не 
п’ята команда чемпіонату, а переможець 
«плей-оф» за участі колективів, які пося-
дуть у турнірі 5-8-му позиції. ■

14 УКРАЇНА МОЛОДА
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Ліга Європи
 Минулий єврокубковий тиждень був важ-
ким для українських уболівапльників: слідом 
за вильотом із ЛЧ донецького «Шахтаря» Лігу 
Європи покинули «Динамо» та «Олександрія». 
Якщо підопічні Шарана втратили шанси на плей-
оф ще після  5-го туру, то киян влаштовувала пе-
ремога над «Лугано» з різницею у два м’ячі. 
 Олександрійці з боями поступились 
«Генту» наших збірників Романа Яремчука, 
Романа Безуса та Ігоря Пластуна — Безус 
віддав дві результативні передачі та потра-
пив до команди тижня ЛЄ.
 Натомість «Динамо» лише у компенсо-
ваний час зусиллями свого капітана Циганко-
ва врятувалось від поразки.
 Таким чином, до єврокубкової весни вий-
шов лише «Шахтар»: «гірники» зіграють в 
1/16 фіналу Ліги Європи.
 Груповий етап. 6-й тур. Група А. 
«АПОЕЛ» (Кіпр) — «Севілья» (Іспанія) — 
1:0 (В. Савіч, 61), «Карабах» (Азербайд-
жан) — «Дюделанж» (Люксембург) — 
1:1 (М. Гейє, 90+1 — Бугрен, 63).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Севілья» — 15, «АПОЕЛ» — 10, «Кара-
бах» — 5, «Дюделанж» — 4.
 Група В. «Динамо» (Україна) — «Луга-
но» (Швейцарія) — 1:1 (Циганков, 90+4 — 
Араторе, 45; «Д»: Бущан, Д. Попов, Миколен-
ко, Караваєв, Кадар, Кендзьора (Цитаїшвілі, 
64), Шепелєв, Де Пена (Гармаш, 77), Циганков, 
Буяльський, Бєсєдін (Соль, 81)), «Копенгаген» 
(Данія) — «Мальме» (Швеція) — 0:1 (Папа-
яннопулос, 77 (у свої ворота)).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Мальме» — 11, «Копенгаген» — 9, «Ди-
намо» — 7, «Лугано» — 3.
 Група С. «Базель» (Швейцарія) — 
«Трабзонспор» (Туреччина) — 2:0 (Від-
мер, 22; Штокер, 72), «Хетафе» (Іспанія) — 
«Краснодар» (Росія) — 3:0 (Кабрера, 76; Х. 
Моліна, 79; Кенеді, 86).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Базель» — 13, «Хетафе» — 12, «Красно-
дар» — 9, «Трабзонспор» — 1.
 Група D. «ПСВ Ейндховен» (Нідер-
ланди) — «Русенборг» (Норвегія) — 1:1 
(Іхаттарен, 64 — Хеллан, 22), «ЛАСК» (Авс-
трія) — «Спортинг» (Португалія) — 3:0 
(Траунер, 23; Клаусс, 38 (пен.); Рагуз, 90+3).

 Підсумкове турнірне становище: 
«ЛАСК» — 13, «Спортинг» — 12, «ПСВ Ейндхо-
вен» — 8, «Русенборг» — 1.
 Група Е. «Ренн» (Франція) — «Лаціо» 
(Італія) — 2:0 (Ньянон, 31, 87), «ЧФР Клуж» 
(Румунія) — «Селтік» (Шотландія) — 2:0 
(Бурке, 49; Джковіч, 70).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Селтік» — 13, «ЧФР Клуж» — 12, «Ла-
ціо» — 6, «Ренн» — 4.
 Група F. «Айнтрахт Франкфурт» (Ні-
меччина) — «Вікторія Гімарайнш» (Пор-
тугалія) — 2:3 (Да Коста, 31; Камада, 38 — 
Рошинья, 8; Аль Мусраті, 85; Едвардс, 87), 
«Стандард» (Бельгія) — «Арсенал» (Ан-
глія) — 2:2 (Бастьєн, 47; Амалла, 69 — Ля-
казетт, 78; Б. Сака, 81).
 Підсумкове турнірне становище: «Ар-
сенал» — 11, «Айнтрахт Франкфурт» — 9, 
«Стандард» — 8, «Вікторія Гімарайнш» — 5.
 Група G. «Порту» (Португалія) — 
«Фейєноорд» (Нідерланди) — 3:2 (Л. 
Діас, 14; Маласіа, 16 (у свої ворота); Т. Со-
арес, 34 — Боттежин, 19; Сем Ларссон, 22), 
«Рейнджерс» (Шотландія) — «Янг Бойз» 
(Швейцарія) — 1:1 (Морелос, 30 — Б. 
Барішіч, 89 (у свої ворота)).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Порту» — 10, «Рейнджерс» — 9, «Янг 
Бойз» — 8, «Фейєноорд» — 5.
 Група H. «Лудогорець» (Болгарія) — 
«Ференцварош» (Угорщина) — 1:1 (Лутокі, 
24 — Сігневіч, 90+5; Харатін — до 84 хв., Зуб-
ков — 90 хв., Ігнатенко — із 84 хв., Ребров — 
тренер (усі — «Ф»)), «Еспаньйол» (Іспанія) — 
«ЦСКА» (Росія) — 0:1 (Влашич, 84).
 Підсумкове турнірне становище: «Ес-
паньйол» — 11, «Лудогорець» — 8, «Ференц-
варош» — 7, «ЦСКА» — 5.
 Група I. «Вольфсбург» (Німеччина) — 
«Сент-Етьєн» (Франція) — 1:0 (Отавіо, 52), 
«Гент» (Бельгія) — «Олександрія» (Украї-
на) — 2:1 (Депуатр, 7, 16 — Д. Мірошничен-
ко, 54; «О»: Паньків, Бабогло, Д. Мірошниченко, 
Пашаєв, Дубра, Гречишкін, Ковалець, Третьяков 
(Задерака, 79), Запорожан (Довгий, 46), Лучке-
вич, Безбородько (Тейшейра, 86); Яремчук — 
до 73 хв., Пластун — 90 хв., Безус — до 80 хв., 
2 асиста)).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Гент» — 12, «Вольфсбург» — 11, «Сент-Еть-
єн» — 4, «Олександрія» — 3.
 Група J. «Рома» (Італія) — «Вольфс-

берг» (Австрія) — 2:2 (Перотті, 7 (пен.); Дже-
ко, 19 — Флоренці, 10 (у свої ворота); Вайсманн, 
64), «Боруссія» (М, Німеччина) — «Башак-
шехір» (Туреччина) — 1:2 (М. Тюрам, 33 — 
Кахведжі, 44; Крівеллі, 90).
 Підсумкове турнірне становище: «Ба-
шакшехір» — 10, «Рома» — 9, «Боруссія» (М) 
— 8, «Вольфсберг» — 5.
 Група K. «Вулверхемптон» (Англія) — 
«Бешикташ» (Туреччина) — 4:0 (Жота, 58, 
63, 69; Дендокер, 67), «Слован» (Словаччи-
на) — «Брага» (Португалія) — 2:4 (Шпорар, 
42; Моха, 70 — Р. Фонте, 44; Трінкан, 72; Божи-
ков, 75 (у свої ворота); Пауліньйо, 90+3).
 Підсумкове турнірне становище: «Бра-
га» — 14, «Вулверхемптон» — 13, «Слован» 
— 4, «Бешикташ» — 3.
 Група L. «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лія) — «АЗ» (Нідерланди) — 4:0 (Янг, 54; Грін-
вуд, 58, 64; Мата, 62 (пен.)), «Партізан» (Сер-
бія) — «Астана» (Казахстан) — 4:1 (Сума, 4; 
Садік, 22, 76; Асано, 26 — Ротаріу, 79; Григор-
чук («А») — тренер).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Манчестер Юнайтед» — 13, «АЗ» — 9, «Пар-
тізан» — 8, «Астана» — 3.

Англія
 Затяжну серію невдач «Вест Хем» Андрія 
Ярмоленка перервав важкою перемогою над 
«Саутгемптоном». Наш форвард вийшов на 
поле у другому таймі, але відзначитись не зміг. 
Відновившись після травми, уперше за більш 
ніж два місяці зіграв у рамках АПЛ захисник 
«Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, а «горо-
дяни» легко розгромили «Арсенал».
 Прем’єр-ліга. 17-й тур. «Ліверпуль» — 
«Уотфорд» — 2:0 (Салах, 38, 90), «Бернлі» — 
«Ньюкасл» — 1:0, «Челсі» — «Борнмут» — 
0:1, «Лестер» — «Норвіч» — 1:1, «Шеффілд 
Юнайтед» — «Астон Вілла» — 2:0, «Саут-
гемптон» — «Вест Хем» — 0:1 (Ярмоленко 
(«ВХ») — із 73 хв.), «Манчестер Юнайтед» — 
«Евертон» — 1:1, «Вулверхемптон» — «Тот-
тенхем» — 1:2 (А. Траоре, 67 — Лукас Моура, 
8; Вертонген, 90+1) , «Арсенал» — «Манчес-
тер Сіті» — 0:3 (Де Брюйне, 2, 40; Р. Стерлінг, 
15; Зінченко («МС») — із 85 хв.). 
 Лідери: «Ліверпуль» — 49, «Лестер» 
— 39, «Манчестер Сіті» — 35, «Челсі» — 29, 
«Тоттенхем» — 26, «Манчестер Юнайтед» — 
25.
 Бомбардир: Варді («Лестер») — 16.

Іспанія
 Перед очним поєдинком «Барселона» і 
мадридський «Реал» синхронно втратили очки: 
каталонці не змогли обіграти «Реал Сосьєдад», 
а підопічні Зідана завдяки голу Бензема вряту-
вались від поразки у матчі проти «Валенсії».
 Знову не вийшов на поле голкіпер «Валья-
доліда» Андрій Лунін, а чутки про те, що «Реал» 
достроково поверне його з оренди, стають де-
далі гучнішими.
 Прімера. 17-й тур. «Алавес» — «Лега-
нес» — 1:1, «Гранада» — «Леванте» — 1:2, 
«Реал Сосьєдад» — «Барселона» — 2:2 
(Ойарсабаль, 12; Ісак, 62 — Грізманн, 38; Л. Су-
арес, 49), «Атлетик» — «Ейбар» — 0:0, «Ат-
летико» — «Осасуна» — 2:0 (Мората, 67; Са-
уль Ньїгес, 75), «Хетафе» — «Вальядолід» 
— 2:0, «Сельта» — «Мальорка» — 2:2, «Ес-
паньйол» — «Бетіс» — 2:2, «Севілья» — «Ві-
льярреал» — 1:2, «Валенсія» — «Реал Мад-
рид» — 1:1 (Солер, 78 — Бензема, 90+5). 
 Лідери: «Барселона», «Реал Мадрид» (по 
16 матчів) — 35, «Севілья» — 31, «Хетафе» — 
30, «Атлетико» — 29, «Реал Сосьєдад» — 28.
 Бомбардири: Мессі («Барселона»), Бен-
зема («Реал Мадрид») — 12. 

Італія
 Хавбек «Аталанти» та української збір-
ної Руслан Маліновський забив у другому мат-
чі Серії А поспіль, але це не допомогло його ко-
манді здобути бодай один заліковий бал у поє-
динку проти «Болоньї». Отримав ігрову практи-
ку і Євген Шахов, але його «Лечче» розгромно 
поступилось «Брешії».
 А в боротьбі за «скудетто» «Ювентус» на-
здогнав «Інтер» — підопічні Конте зіграли уні-
чию з «Фіорентиною». 
 Серія А. 16-й тур. «Брешія» — «Лечче» 
— 3:0 (Шахов («Л») — до 46 хв.), «Наполі» — 
«Парма» — 1:2, «Дженоа» — «Сампдорія» — 
0:1, «Верона» — «Торіно» — 3:3, «Болонья» — 
«Аталанта» — 2:1 (Маліновський («А») — 90 
хв., гол), «Мілан» — «Сассуоло» — 0:0, «Ювен-
тус» — «Удінезе» — 3:1 (Роналду, 9, 37; Бонуч-
чі, 45 — Пуссетто, 90+4), «Рома» — «СПАЛ» — 
3:1 (Пеллегріні, 53; Перотті, 65 (пен.); Мхітарян, 83 
— Петанья, 43 (пен.)), «Фіорентина» — «Інтер» 
— 1:1 (Влаховіч, 90+2 — Б. Валеро, 9).
 Лідери: «Інтер», «Ювентус» — 39, «Ла-
ціо» (15 матчів) — 33, «Рома» — 32, «Каль-
ярі» (16 матчів) — 29, «Аталанта» — 28.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 17.

Німеччина
 Після поразки від «Боруссії» з Менхенг-
ладбаха, яка відкинула «Баварію» аж на сь-
оме місце турнірної таблиці, мюнхенці поз-
нущались над «Вердером»: героєм зустрічі 
став бразилець Феліпе Коутіньйо, в активі 
якого три голи та дві передачі.
 Минулого уїк-енду змінився лідер: пе-
регравши «Фортуну», Бундеслігу очолив 
«РБ Лейпциг».
 Перша Бундесліга. 15-й тур. «Хоф-
фенхайм» — «Аугсбург» — 2:4, «Баварія» 
— «Вердер» — 6:1 (Коутіньйо, 45, 63, 78; Р. Ле-
вандовський, 45, 72; Мюллер, 75 — Рашица, 
24), «Герта» — «Фрайбург» — 1:0, «Кельн» 
— «Байєр» — 2:0, «Майнц» — «Боруссія» 
(Д) — 0:4 (Ройс, 32; Санчо, 66; Т. Азар, 69; Н. 
Шульц, 84), «Падерборн» — «Уніон» — 1:1, 
«Фортуна» — «РБ Лейпциг» — 0:3 (Шик, 
2; Вернер, 58 (пен.); Мукьєль, 75), «Вольфс-
бург» — «Боруссія» (М) — 2:1, «Шальке» 
— «Айнтрахт Франкфурт» — 1:0.
 Лідери: «РБ Лейпциг» — 33, «Боруссія» 
(М) — 31, «Боруссія» (Д) — 29, «Шальке» — 
28, «Баварія» — 27, «Фрайбург» — 25.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 18.

Франція
 Після виходу в плей-оф Ліги чем-
піонів лідер Ліги 1 — «ПСЖ» — впевне-
но «розібрався» із «Сент-Етьєном» завдя-
ки голам зіркових Мбаппе та Ікарді. Три очки 
також узяв віцечемпіон попереднього сезону 
— «Лілль», який вирвав перемогу в «Мон-
пельє». А от «Марсель», який поки йде дру-
гим, не зумів обіграти «Мец».
 Ліга 1. 18-й тур. «Лілль» — «Мон-
пельє» — 2:1 (Іконе, 38 (пен.); Р. Санчеш, 84 
— Делор, 75), «Мец» — «Марсель» — 1:1 
(Нгюетт, 40 — Радоньїч, 71), «Ам’єн» — «Ді-
жон» — 1:1, «Анже» — «Монако» — 1:1, 
«Брест» — «Ніцца» — 0:0, «Нім» — «Нант» 
— 0:1, «Тулуза» — «Реймс» — 0:1, «Бордо» 
— «Страсбур» — 0:1, «Ліон» — «Ренн» — 0:1, 
«Сент-Етьєн» — «ПСЖ» — 0:4 (Л. Паредес, 
10; Мбаппе, 43, 90; Ікарді, 90).
 Лідери: «ПСЖ» (17 матчів) — 42, 
«Марсель» — 35, «Лілль» — 31, «Ренн» 
(17 матчів) — 30, «Нант» — 29, «Реймс» 
(17 матчів) — 27.
 Бомбардир: Бен-Єддер («Монако») 
— 11. ■

На зимову перерву «гірники» пішли з неймовірно комфортним «гандикапом».
Фото з сайта shakhtar.com.
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ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Буває, й календар заважає...
«Динамо» повернулося на друге місце в турнірній 
таблиці, проте наздогнати навесні лідера чемпіонських 
перегонів навряд чи зможе

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 18-й 
тур. «Львів» — «Колос» — 3:2 (Абнер, 13; Та-
тарков, 32 (пен.); Таварес, 73 — Парамонов, 
29; Лисенко, 90+5; вилучення: Сарнавський, 60 
(«Л»)), «Зоря» — «Шахтар» — 1:2 (Леднєв, 61 
— Мораес, 54; Марлос, 83 (пен.)), «Олімпік» — 
«Маріуполь» — 1:2 (Захедітабар, 49 — Чур-
ко, 53 (пен.); Путря, 89), «Ворскла» — «Карпа-
ти» — 2:1 (Луїзао, 30; Васін, 42 (пен.) — Бойчук, 
39), «Десна» — «Динамо» — 0:1 (Циганков, 25), 
«Дніпро-1» — «Олександрія» — 1:2 (Куліш, 90 
(пен.) — Третьяков, 79 (пен.), 90+3 (пен.); вилу-
чення: Лопиренок, 79; Назаренко, 90+1 (обидва 
— «Д»)).
 Турнірне становище: «Шахтар» — 50, «Ди-
намо» — 36, «Зоря» — 34, «Десна», «Олек-
сандрія» — 33, «Маріуполь» — 22, «Колос» — 
20, «Дніпро-1», «Олімпік» — 18, «Львів» — 15, 
«Ворскла» — 14, «Карпати» — 11. 
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 15, 
Філіппов («Десна»), Леднєв («Зоря») — 9.

■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Я уперше зіткнувся з подібним за свою кар’єру. Обидва воротарі 

збірної України отримали травми, після яких матч було неможливо 
продовжувати».

Сергій Вітер
головний тренер національної збірної України з хокею

УКРАЇНА МОЛОДА

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Нині закінчується передплата на «Україну мо-
лоду» на 2020 рік як за електронною версією Ката-
логу видань України «Преса поштою», так і за дру-
кованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2020■

Григорій ХАТА

 На другому поспіль етапі Кубка сві-
ту вітчизняні біатлоністи не спромогли-
ся взяти медалі в естафетних перегонах, 
хоча в цьому змагальному виді Україна 
завжди посідала потужні позиції. Перш 
за все, медалей чекали від жіночої еста-
фети, представниці котрої носять зван-
ня олімпійських чемпіонок 2014 року.
 Скориставшись хорошим фізичним 
станом ветерана «синьо-жовтих» Оле-
ни Підгрушної, на етапі в австрійсько-
му Хохфільцені тренерський штаб ук-
раїнської збірної заявив на командні пе-
регони золоту олімпійську четвірку в 
повному складі.
 І, можливо, декому рішення вітчиз-
няних тренерів здалося дивним, але піс-
ля непереконливого виступу суттєво 
омолодженого українського квартету в 
Остерсунді, де Анастасія Меркушина, 
Юлія Джима, Віта Семеренко та Дар’я 
Блашко посіли занизьке дев’яте місце, 
на австрійському етапі в бій пішли лише 
ветерани.
 Дев’ять років тому Джима, сестри Се-
меренко та Підрушна вперше пробігли 
свою командну гонку. І нехай зараз май-
же всі дівчата за своїми спинами мають 
по три десятки прожитих років та відчу-
вають дошкульні проблеми зі здоров’ям, 
на трасі в Хохфільцені вони чітко проде-
монстрували, що не варто їх списувати з 
рахунків.
 І нехай на екваторі гонки — після 
етапів Валі та Віти Семеренко — про-
міжна позиція (десята) української збір-
ної виглядала не дуже привабливо, на 
фініші естафети синьо-жовта команда 
реально претендувала на медаль. В бо-
ротьбу за призи українську команду по-

вернула Юлія Джима, котра, продемонс-
трувавши хороший хід та майже ідеаль-
ну стрільбу (лише один промах), суттєво 
покращила становище збірної в гонці.
 Завершувати ж дистанцію випало 
капітану команди Олені Підгрушній. У 
минулі сезони вона не раз демонструва-
ла свої вміння чудового фінішера. Ось і 
цього разу 32-річна біатлоністка опини-
лася в умовах, коли доля призового міс-
ця визначалася на останніх кілометрах 
дистанції.
 У компанії швейцарської та канадсь-
кої біатлоністок Підгрушна претендува-
ла на бронзову нагороду естафети. І дов-
гий час саме вона йшла третьою у гон-
ці. Проте гірський рельєф траси не доз-
волив Олені втриматися на медальній 
позиції. І компанію збірним Норвегії та 
Росії на п’єдесталі склали представниці 
Швейцарії. При цьому капітан «синьо-
жовтих» у відчайдушній боротьбі з ка-
надійкою відстояла високе четверте міс-
це, хоча для визначення протокольної 
послідовності організаторам перегонів 
довелося скористатися фотофінішем.
 «Піднятися на п’єдестал не дозволив 
мій єдиний промах на стійці», — виз-
нала після гонки Підгрушна. Утім на-
віть за таких умов ветерани українсько-
го біатлону подарували вболівальникам 
порцію приємних емоцій, адже четвер-
те місце жіночої естафети, в підсумку, 
стало найбільшим здобутком біатлон-
ної збірної України на другому етапі КС-
2019/2020. Так, наша чоловіча «четвір-
ка» свою естафету завершила на 11-му 
місці. А кращий результат вітчизняних 
«стріляючих лижників i лижниць» в 
особистих перегонах — дев’яті місця Ва-
лентини Семеренко та Дмитра Підручно-
го у спринті. ■

Естафету в Хохфільцені Олена Підгрушна завершила за п’ять секунд від п’єдесталу.
Фото з сайта unian.net.
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БІАТЛОН

За знайомим 
сценарієм
За крок до п’єдесталу зупинилася вітчизняна жіноча 
естафета на другому етапі біатлонного Кубка світу

■

Григорій ХАТА

 Національна хокейна збірна Украї-
ни під орудою свого наставника Сергія 
Вітера продовжує активну підготовку 
до старту в кваліфікаційному турнірі на 
Олімпіаду-2022.
 Перший для української команди ра-
унд олімпійського відбору відбудеться 
6-9 лютого 2020 року в Казахстані. Ми-
нулих вихідних визначився останній з 
учасників квартету, котрий незабаром 
збереться в Нур-Султані, аби визначити 
володаря єдиної перепустки до заключ-
ної стадії кваліфікації. Власне збірна Ні-
дерландів стала тією командою, котра в 
компанії Казахстану, Польщі та Украї-
ни вестиме боротьбу за участь в Пекінсь-
кій олімпіаді 2022 року.
 Минулих же вихідних підопічні Сер-
гія Вітера перевіряли свої ігрові вміння 
на міжнародному турнірі в Будапешті.
 Не так давно «синьо-жовті» поверну-
лися з Латвії, де на турнірі аналогічного 
рівня – Euro Ice Hockey Challenge — посі-
ли друге місце. Водночас угорські змаган-
ня для української збірної пройшли менш 
вдало. У столиці Угорщини «синьо-жов-
ті» не здобули жодної перемоги. Спочатку 
хлопці Вітера програли два матчі в групі. 
Їхній стартовий на турнірі поєдинок про-
ти збірної Білорусі взагалі вартий окре-
мої уваги. Під час поєдинку, в якому ук-
раїнська команда поступалася суперни-

ку з рахунком 1:4, травми отримали одра-
зу двоє наших воротарів, через що суддя 
був змушений зупинити хід протистоян-
ня. «Я уперше зіткнувся з подібним за 
всю кар’єру — і ігрову, і тренерську. Оби-
два воротарі отримали травми, після яких 
матч було неможливо продовжувати. Ми 
переговорили з тренерським штабом збір-
ної Білорусі і вирішили закінчити гру, 
щоб не влаштовувати цирк якийсь. У нас 
був варіант поставити польового хокеїста 
у ворота, але навіщо подібним займатися 
на товариському турнірі? Йде підготовка 
гравців до важливіших матчів, кожен ви-
рішує власні завдання», — пояснив Сер-
гій Вітер.
 Через кадровий «форс-мажор» у та-
борі укїранської команди організатори 
були змушені на один день перенести на-
ступний поєдинок «синьо-жовтих». Зіг-
рати проти Південної Кореї підопічні Ві-
тера змогли лише після того, як до них 
доєдналася пара голкіперів, яких екс-
трено довикликали в Будапешт. У цьо-
му поєдинку «синьо-жовті» могли й пе-
ремогти, але втримати перевагу, яку 
мали по ходу гри, вони не змогли (2:4).
 Відтак завершувати змагання збірній 
України випало матчем за 5-те місце про-
ти господарів турніру – угорців. Як і в по-
передніх протистояннях, українці знову 
пропустили в свої ворота чотири шайби, 
закинувши при цьому у відповідь лише 
дві. ■

Українські хокеїсти зазнали трьох поразок на товариському турнірі в Будапешті.
Фото з сайта sport-express.ua
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ХОКЕЙ

У кожного свої завдання
На міжнародному турнірі в Будапешті, залишившись 
без двох основних воротарів, вітчизняна хокейна 
збірна посіла останнє місце

■



КАЛЕЙДОСКОПВІВТОРОК, 17 ГРУДНЯ 201916

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №141■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

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

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

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

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

ukrmoloda@ukr.net

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009141

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 742 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

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

Тираж 86734

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

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

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

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

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

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

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +1...+6
 +10...+15

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +1...+6
 +7...+12

Північ +1...+6
 +7...+12

Схід 0...+5
 +6...+11

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +2...+7
 +10...+15

 — Ви говорите, що це чис-
та шерсть, а на бирці написано — 
бавовна.
 — А це ми моль вводимо в 
оману.

* * *
 Бізнесмен, який щороку відпо-
чиває в Ніцці, заходить до місцево-
го банку і просить у кредит сто до-
ларів під заставу нового «Мерсе-
деса».
 — Будь ласка, але тільки під 

десять відсотків річних. І зажене-
те машину на нашу стоянку.
 Наступного літа бізнесмен 
знову з’являється в банку, випла-
чує сто десять доларів і йде до ма-
шини.
 — Пояснiть, у чому ж сенс цієї 
угоди?
 — Ну самі подумайте, — від-
повідає клієнт. — Де б я ще знай-
шов надійну стоянку за десять до-
ларів на рік?

«Вчимося вчитися!»,
або Як викладачі власний бренд шукали

По горизонталі:
 1. Місто, де відбулася остан-
ня зустріч президентів у норманд-
ському форматі. 4. Товкачик, яким 
розтирали в макітрі мак, пшо-
но тощо. 8. Річка в Росії, притока 
Волги. 9. Один із міфічних братів 
– засновників Риму. 10. Найвища 
гора Західної Європи. 11. Столи-
ця Португалії. 12. Президент На-
ціонального олімпійського коміте-
ту України. 14. Місто на Тернопіль-
щині, де у 1649 році було укладе-
но мирний договір між Богданом 
Хмельницьким та польським коро-
лем Яном Казиміром. 17. Невелике 
рятувальне безпалубне судно для 
збереження життя людей в умо-
вах катастрофи у відкритому морі. 
21. Старший син Кайдашів, персо-
наж повісті Івана Нечуя-Левиць-
кого «Кайдашева сім’я». 23. Най-
вища гірська вершина світу. 25. 
Тітка Проні Прокопівни із комедії 
Михайла Старицького «За двома 
зайцями». 26. Недалека й лінива 
людина. 27. Французький та ар-
гентинський кінорежисер та сце-
нарист, автор скандальних філь-
мів «Незворотність» та «Екстаз». 
28. Перерва у виставі чи концер-
ті. 29. Французьке місто, де Анна 
Ярославна вінчалася з французь-
ким королем Генріхом І. 
По вертикалі:
 1. «..., ... від сусіда до нас. 
Сусідський легіню, сусідський легі-
ню, чом не йдеш до нас?» (народна 
пісня). 2. Професія, фах. 3. Розрі-

зана вздовж труба як пристрій для 
зсипання зерна чи зливання води. 
4. Викопна велика тварина з бив-
нями і хоботом, на яку полювали 
наші далекі предки. 5. Людоїд. 6. 
«... на черешні, голубка на вишні. 
Скажи, мій миленький, що маєш на 
мислі» (народна пісня). 7. Нещас-
на, занедбана, здеградована лю-
дина. 13. Останній головнокоман-
дувач УПА. 15. Декоративний ша-
лик із пір’я. 16. Позика під заставу 
землі чи майна. 18. Популярний чо-
ловічий журнал. 19. Найяскравіша 
зірка в сузір’ї Скорпіона. 20. Сили 
спеціальних операцій, які висаджу-
ються на територію супротивника з 
моря або з повітря. 21. Захисний 
убір будівельників, військових чи 
учасників Майдану. 22. Монотон-
ний, приглушений гуркіт моря, пра-
цюючих машин, канонада. 24. Тіс-
течко із кремовою начинкою.

Кросворд №138 
від 11 грудня

18 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-
захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, удень 
+10...+12.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi +3...+5, удень +12...+14. Яремче: вночi 
+4...+6, удень +13...+15. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень 
+11...+13. Рахiв: уночi +1...+3, удень +11...+13.

16 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 19 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 9 см.

Варка ВОНСОВИЧ

 Якби подібне сталося після 10-
денного святкування, було б зро-
зуміло — комунальники втомлені 
важкими застіллями, втратили 
пильність тощо, але... Словом, у 
місті Самара, що в Росії, комуналь-
ні служби, як годиться, поставили 
новорічну ялинку, прикрасили її, 
а довкола обгородили її розмальо-
ваними щитами, на яких було на-
писано... «З Новим 2015 роком». 
Заради справедливості, варто за-
значити, що поряд був щит із на-
писом «З Новим 2020 роком», про-
те це не відміняє курйозності ситу-
ації. Мабуть, санкції своїми злово-
рожими щупальцями добралися не 
лише до Воронежа, який постійно 
«бомблять» свої ж, а й до поволзь-

кої Самари, про що й повідомила 
місцева жителька на своїй сторін-
ці в соцмережі. 
 До слова про Воронеж: нещо-
давно місцева жителька зазняла 
на телефон, як увечері троє пенсіо-
нерів знімали іграшки та інші при-
краси з новорічної ялинки у цент-
рі міста та складали все це добро в 
торбинки. Їх навіть не знітило те, 
що їх знімають та що відео можуть 
викласти в інтернет (що згодом і 

зробила «операторка» цієї зйом-
ки) і їх побачать та впізнають сусі-
ди чи родичі. 
 Один із російських інтернет-ре-
сурсів повідомив, що крадіжки но-
ворічних прикрас у їхній вітчизні 
набувають усе більшого розмаху. 
Так, у Владивостоці постійно зні-
мають зі святкового дерева гір-
лянди, кульки, іграшки, причо-
му в усіх районах міста, а не лише 
в «неблагополучних». ■

Дара ГАВАРРА

 Дехто вже й призабув такого 
співака, як Ріккі Мартін, а дех-
то й узагалі не знає, хто це. Проте 
людей пам’ятають за їхні вчин-
ки, тож колишня зірка виріши-
ла нагадати про себе та свої спра-
ви. А вони в нього — ну дуже чу-
дові. 
 Свого часу Ріккі розбив не 
одне серце своїх шанувальниць, 
зробивши камінг-аут, а згодом 
і одружившись зі своїм партне-
ром. Сьогодні пара Ріккі Мартін 
— Джван Йосеф виховують чо-
тирьох діток: трьох синів — 11-
річних близнюків Маттео та Ва-
лентино і Ренна Мартіна-Йосе-
фа, що народився у жовтні цьо-
го року, та донечку Люсію. Усіх 
їх, звісно, виносила сурогатна 
матір.
 Нещодавно прихильників спі-
вака зворушила світлина, на якій 
він ніжно і турботливо тримає 
донечку Люсію, якій скоро ви-

повниться рік. Татусь за-
горнув її в банний рушник 
(мабуть, дівчинку щойно 
викупали), а фото, яке він 
виклав у своєму «Інстаг-
рамі», підписав: «Госпо-
дарка моєї мрії. Малючка 
Люсі». Це повідомлення 
зібрало понад два мільйо-
ни «уподобайок» та ко-
ментарів на сторінці Рік-
кі, адже що може звору-
шити більше, ніж така 
безумовна батьківська 
любов. Такі свідчення 
можуть стати чи не го-
ловним аргументом 
проти всіх опонен-
тів усиновлення (чи 
удочеріння) гомо-
сексуальними па-
рами діток, а та-
кож сурогатного ма-
теринства. ■

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ...

«Старий» Новий рік
У містах Росії духовні «скрєпи» псують свята

■

Ріккі Мартін.❙

БЕЙБІ-БУМ

Ріккі Мартін — 
багатодітний татусь
Зірка поп-сцени занурилася 
в сімейні справи

■
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