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Соціологічна група 

назвала Харків найбільш 

корумпованим містом в 

Україні

стор.  3»

Сьогодні закінчується передплата  на «Україну молоду» на 2020 рік                                      стор. 5

На Святого Миколая діти і дорослі 

не тільки чекають на диво, 

а й можуть творити 

його власними руками

«Другий після Бога 
заступник на землі»

Ілюзія «Зоряного неба» 

стор. 7»

Держава Україна 

проти олігарха 

Коломойського: на 

чиєму боці влада

НеПРИВАТна справа

стор. 13»

Українці масово вийшли на площі та автотраси, аби відстояти свій найцінніший скарб.
Фото з сайта prm.ua.
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стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,490 грн 

1 € = 26,182 грн

1 рос. руб. = 0,374 грн

Навiщо вам 
гречка?

Зняти розпродаж 
землі 
з порядку денного 
і провести 
всеукраїнський 
референдум 
вимагають ветерани 
вiйни та аграрiї
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«Перед Новим роком, згідно з попередньою інформацією, в ОРДО Росія має намір переселити близько 
однієї тисячі осіб, громадян Росії».

За інформацією канала «Вільнодумець» у Telegram

УКРАЇНА МОЛОДА

СКАНДАЛ

На одній чорній-
пречорній баржі 
привезли чорний-
пречорний «пісок» 
У Херсоні назріває соціальний бунт через 
токсичні відходи, які прибули сюди з 
Чорногорії контрабандою

■

Ірина КИРПА

 У морський порт південно-
го міста зайшло судно з Чор-
ногорії, на борту якого — 3 
тисячі тонн отруйних про-
мислових відходів. Керівник 
Державної митної служби Ук-
раїни заявив, що не допустить 
перетворення півдня країни 
на звалище відходів із чужих 
країн.
 Інформацію про те, що на 
південь України завезли небез-
печний вантаж, нібито на замо-
влення міської влади, першим 
оприлюднив депутат міськра-
ди Віталій Богданов, який на-
дав пресі копії дозвільних до-
кументів за підписом очільни-
ка міста. Цікаво, що займати-
ся цим жахливим на вигляд 
чорним «пісочком» повинно 
було ТОВ «ТД Ітака», одним 
із засновників якого є Олена 
Ротова, відома у Херсоні тим, 
що сколотила свій мільйонний 
статок на похоронному бізнесі 
ще в буремнi 90-ті. Жіночка 
вже встигла заявити, що «пі-
сок», мовляв, — безпечний i 
пройшов усі необхідні еколо-
гічні експертизи.
 Негайно відреагували мит-
ники, які, виявляється, тиж-
день не давали розвантажу-
вати небезпечні відходи. А 
поліція тим часом відкрила 
кримінальне провадження. 
 — Контрабанда тижня цьо-
го разу дуже незвичайна, — 
прокоментував ситуацію го-
лова Державної митної служ-
би України Максим Нефьодов. 
— Ось корабель, везе перші 3 
тисячі 600 тонн «піску» з міс-
та Бієло у Чорногорії. До кін-
ця року повинні були привез-
ти 10 тисяч тонн. Пісок? В 
Україну? За ціною 1.20 євро  
за тонну (хоча він десь у 100 
разів більше вартує)? Нічого 
не дивує? Подивіться, як виг-
лядає цей «пісок» — насправ-
ді це відходи піскоструйної об-
робки кораблів із верфі, яка 
закривається. Тобто прости-
ми словами — небезпечні від-
ходи. Очевидно, замість пере-
робки хтось просто хоче вико-
ристати Україну як звалище, 
імпортувавши їх на підставну 
компанію зі статутним капіта-
лом у дві гривні. Більше того, 
представлено підробні доку-
менти із зобов’язаннями щодо 
захоронення «піску» (навіщо 
його ховати, якщо це пісок?!), 
Національна поліція України 
порушила кримінальну спра-
ву за цим фактом. Станом на 
зараз корабель стоїть, оформ-
ляти такий вантаж нова мит-
ниця не збирається, звичайно. 
Окреме спасибі нардепу Єгору 
Фірсову — без його втручання 

всіх місцевих екологів купили 
б із потрухом.
 Цікаво, що спочатку чор-
ний «пісoк», який залишився 
після очищення днищ кopаб-
лів, спробували вивезти до 
Італії, а коли отримали там 
відмову, швидко скоригували 
маршрут у напрямку Украї-
ни та перевезли небезпечний 
вантаж у Хеpсoн. Згідно з до-
кументами, близько 10 тисяч 
тонн повинні вивантажити та 
захоронити на Херсонському 
міському полігоні твердих по-
бутових відходів. Поки що не-
відомо, як саме його планують 
утилізувати, але вражає ціна 
питання — 50 мільйонів євро.
 Санація землі верфі Bijela 
— одне з пріоритетних за-
вдань з очищення п’яти еко-
логічно небезпечних точок 
Чорногорії, для вирішення 
цієї проблеми Світовий банк 
і виділив ті самі горезвісні 50 
мільйонів євро. Відтепер ці 
гроші хоче отримати купка 
жадібних чиновників та під-
приємців із Херсона. Їм бай-
дуже, що це несе загрозу еко-
логії півдня країни. Очевид-
но, замість того, щоб пеpеpоб-
ляти отруйний непотріб, хтось 
хoче використати Укpаїну як 
звалище токсичних відходів.
 — Це старі схеми: за часів 
міністра Шуфрича мали ана-
логічну ситуацію з небезпеч-
ними відходами з Угорщини, 
— висловила свою думку щодо 
подій у Херсоні фахівець з еко-
логічного права Олена Крав-
ченко. — Тільки тоді небез-
печні відходи все ж таки пот-
рапили до Львова...
 — Свавілля у Херсоні — це 
привід ще раз подумати про 
те, який проєкт Закону про 
землю розглядають народ-
ні депутати України, — вва-
жає мешканка Києва Катери-
на Швед. — Анархія в країні 
призведе до того, що скоро вся 
Європа свої відходи буде зво-
зити ховати на нашій тери-
торії. І тоді — привіт екології 
та наступним поколінням Ук-
раїни. Адже ж навряд чи захо-
чуть наші чиновнички «з бла-
китною кров’ю», щоб їхні діт-
ки та онуки на цьому чорному 
«пісочку» замки будували та в 
ігри гралися?
 Як повідомляє дирек-
тор департаменту еколо-
гії Юрій Попутько, фахівці 
його відомства вже надісла-
ли звернення до контролюю-
чих інстанцій із проханням 
з’ясувати всі обставини тако-
го рішення Херсонської місь-
кради та вжити заходи з ме-
тою недопущення порушен-
ня природоохоронного зако-
нодавства України. ■

Іван БОЙКО

 Родина п’ятого президента 
України та народного депутата 
Петра Порошенка внесла близь-
ко 18,5 мільйона гривень заста-
ви за легендарного бойового ге-
нерала Дмитра Марченка, якого 
підозрюють у закупівлі бракова-
них бронежилетів. 
 Ще близько півтора мільйо-
на гривень у рамках благодійної 
акції#FreeMarchenko впродовж 
трьох днів зібрали понад три ти-
сячі активістів, які не вірять у 
причетність генерала-кіборга 
до корупції і вважають, що його 
підставили. Зазначимо, що ма-
рафон зі збору коштів розпоча-
ли ще й тому, що генерал Мар-
ченко відмовився виходити під 
заставу, доки четверо його під-
леглих перебувають у СІЗО.
 Про свій намір долучитися 
до благодійної акції щодо звіль-
нення «Марчело» (позивний ге-
нерала Марченка. — Ред.) Петро 
і Марина Порошенки повідоми-
ли під час благодійного концер-
ту гурту OtVinta.
 «Їхня мета — не посадити 
Марченка чи навіть Порошенка. 
Їхня мета — переписати історію 
останніх п’яти років нашої з вами 
держави. Бо їм не подобається ця 
історія. А їхній справжній мир 

— це реваншизм, путінізм, за 
волосся повернення нашої Ук-
раїни в кремлівське стійло. І сьо-
годні ми тут займаємось не тіль-
ки звільненням Марченка. Ми 
захищаємо Україну від спроби 
оббрехати воїнів, нав’язати інші 
цінності й обдурити людей», — 
зазначив Порошенко.
 На його думку, обставини 
так званої «справи Марченка» 
добре відомі, і вони свідчать, що 
в них немає складу злочину, бо 
є лише спроба розправи. «Я не 
маю жодного сумніву, що най-
ближчим часом ми доведемо, що 
Марченко не винен, застава по-
вернеться, і кожна копійка буде 
витрачена в правильному на-
прямку — на підтримку армії», 
— наголосив експрезидент.
 Нагадаємо, 11 листопада суд 
заарештував начальника го-

ловного управління Міноборо-
ни України Дмитра Марченка з 
альтернативою застави у 76 млн 
грн. Уже 28 листопада Київсь-
кий апеляційний суд зменшив 
розмір застави до 20 млн грн. 
Під арештом також опинилося 
четверо підлеглих генерала. І це 
попри те, що про взяття військо-
вих на поруки клопотали кіль-
ка Героїв України, народних 
депутатів та учасників бо йових 
дій. Зокрема, на захист генерала 
Марченка та його підлеглих став 
начальник патрульної поліції 
України, «кіборг» Євген Жуков 
«Маршал».
 За даними слідчих ДБР, поса-
довці Міноборони нібито закупи-
ли за завищеними цінами 11 ти-
сяч бронежилетів поганої якості, 
чим завдали державі збитків у 
розмірі 100 млн грн. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Свободу «Марчело»!
Родина Порошенків внесла майже 
19 мільйонів застави за легендарного 
генерала Дмитра Марченка

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Минулої доби зброй-
ні формування Росій-
ської Федерації та їхні 
посіпаки п’ять разів 
порушили режим при-
пинення вогню. Про-
тивник обстріляв наші 
підрозділи із забороне-
них Мінськими домов-
леностями мінометів 
калібру 82 мм, а також 
iз гранатометів різних 
систем, великокалібер-
них кулеметів та іншої 
стрілецької зброї.
 На Луганщині, 
де ситуацію контро-
лює оперативно-так-
тичне угруповання 
«Північ», зафіксова-
но один обстріл. Непо-
далік Кримського з мі-
нометів калібру 82 мм 
противник випустив 
20 мін по позиціях на-
ших захисників.
 На Донеччині в 
зоні відповідальності 
оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» 
російські окупаційні 
війська здійснили чо-
тири обстріли: побли-
зу Верхньоторецького 
— з гранатометів різ-
них систем та іншої 
стрілецької зброї; по-
ряд із Шахтою Бутівка 
— з підствольних гра-
натометів, великокалі-
берних кулеметів та ін-
шої стрілецької зброї; 
біля Павлополя — з мі-
нометів калібру 82 мм; 
неподалік Широкино-
го — з 82 мм мінометів 
було випущено 10 мін.

 16 грудня внаслі-
док ворожих обстрілів 
один український за-
хисник отримав пора-
нення.
 За інформацією роз-
відки Об’єднаних сил, 
із 1 по 15 грудня 2019 
року втрати збройних 
формувань Російської 
Федерації становлять 
44 особи: 22 окупанти 
було ліквідовано, ще 
22 особи — санітарні 
втрати ворога.
 За інформацією ка-
налп «Вільнодумець» 
у Telegram, окупанти 
використовують тради-
ційну для себе методи-
ку знищення ідентич-
ності окупованої міс-
цевості. Ресурс ствер-
джує, що Москва дала 
старт програмі реалі-
зації поступового засе-
лення окупованої час-

тини Донецької облас-
ті громадянами Росій-
ської Федерації, яким 
безкоштовно віддають 
квартири українців, 
котрі вимушено поки-
нули місце конфлікту 
і зараз проживають на 
українській території. 
 Раніше «УМ» писа-
ла, що виявлення тако-
го житла було однією із 
задач так званого пере-
пису населення в ОРД-
ЛО. Місцеве «законо-
давство» визнало його 
«вільним» і таким, що 
«підлягає заселенню 
особами, які потребу-
ють житла». У Кремлі 
знають про це з допові-
дей Федеральної служ-
би безпеки, яка час від 
часу проводить соцопи-
тування на окупованих 
територіях. «Вільно-
думець» пише, що всі 

ці квартири у Донець-
ку видаються, перш за 
все, військовим РФ, 
які наразi перебува-
ють у складі незакон-
них збройних форму-
вань Донбасу. Також 
його видають і тим 
росіянам, які прийня-
ли рішення переїха-
ти на постійне місце 
проживання в ОРДО. 
«У Ростовській об-
ласті таким військо-
вим видають по 250 
тисяч російських руб-
лів« підйомних». А 
для цивільних росіян 
ця сума становить 100 
тисяч рублів. Перед 
Новим роком, згід-
но з попередньою ін-
формацією, в ОРДЛО 
Росія має намір пере-
селити близько однієї 
тисячі осіб, громадян 
Росії». ■

НА ФРОНТІ

За крадене ще й доплачують
Кремль заселяє росіян у залишені українцями квартири на 
окупованих територіях і видає під цю справу «підйомні»

■

Забрали землю — забирають і майно.
Фото з сайта vgolos.com.ua.
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Три бронзові нагороди ви-
бороли учні Малої академії 
наук України в конкурсі 
International Junior Science 
Olympiad 2019, який прохо-
див у Катарі. Українські на-
уковці вперше брали участь 
в олімпіаді такого масштабу. 
За умовами програми, пред-
ставники нашої країни мали 
показати свої знання одразу в 
трьох природничих науках: 
фізиці, хімії та біології. Це до-
сить нетипові умови для зма-
гань такого рівня. Адже зазви-
чай на міжнародних змаган-
нях є досить вузька спеціалі-
зація у тій чи іншій сфері, і 
необхідно спеціалізуватися на 
одному профілі. Умови ж зма-
гань у Катарі, навпаки, сфор-
мовані так, щоб школярі мог-
ли показати якнайширший 
спектр знань. «Для наших уч-
нів ці завдання — це виклик, 
бо дуже відрізняються від зви-
чайних предметних задач, але 
вони справилися з тим, що від 
них вимагали», — прокомен-
тував заступник директора з 
міжнародних відносин МАН 
Євген Кудрявець. 
 Цікавим аспектом олім-
піади стали умови проведен-
ня змагань: учасники повин-
ні були всі 10 днів перебува-

ти без телефонів. Такі умови 
були поставлені перед учасни-
ками для забезпечення макси-
мальної прозорості олімпіади 
IJSO. Учасники конкурсу за-
певнили, що це не викликало 
дискомфорту або ж незруч-
ностей, адже знали, за що бо-
рються. «Ми беремо участь 
уперше, але Україна одразу 
постала на п’єдесталі, хоча 
конкуренція була шаленою. 
Адже цього року в олімпіаді 
брали участь діти з 70 країн 
світу. З кожної було по шiсть 
учасників. Тобто серед 420 ді-
тей українські учні: Яна Го-
ловацька, Дмитро Антонович 
та Олександр Стасовський — 
одні з найкращих», — зазна-
чив директор НЦ «МАНУ» 
Оксен Лісовий.
 Олімпіада IJSO була ство-
рена для визнання значення 
природничих наук у загальній 
освіті молоді, а також для за-
лучення молодих обдарувань 
до наукової діяльності з при-
родничих дисциплін i створен-
ня міжнародного нетворкін-
гу між учасниками. Відзна-
чимо, що International Junior 
Science Olympiad проводиться 
з 2004 року. У 2018 р. Украї-
на взяла участь в олімпіаді як 
спостерігач, а вже у 2019 р. до 
міста Доха вперше вирушила 
команда юних науковців. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Після проведено-
го у 24 обласних цент-
рах опитування соціо-
логи назвали Харків 
найбільш корумпова-
ним містом у країні. 
Другу сходинку у 
цьому сумному рей-
тингу посіло місто 
Чернівці. Що ж сто-
сується решти ре-
гіонів, то там апети-
ти чиновників знач-
но скромніші, хоча 
й не менш показові. 
Скажімо, 11 відсотків 
респондентів зізна-
лися, що вирішува-
ли свої проблеми че-
рез хабар більше, ніж 
п’ять разів, а 23 від-
сотки — раз чи два. 
Правда, 52 відсотки 
опитуваних запевни-
ли, що за останні два 
роки закон у цьому 
сенсі не порушували, 
а сім від сотків узагалі 
не змогли відповісти 
на це запитання. 
 Утiм Харків сьо-
годні можна назвати 
не лише переможцем 
у рейтингу корупції, 
а ще й лідером iз мар-
нотратства. Днями 
фахівці Харківсько-
го антикорупційного 
центру проаналізува-
ли на сайті «Прозоро» 
новорічну калькуля-
цію мерії, приголом-
шивши місцеву гро-
маду астрономічними 
витратами на святко-

ве убранство. Так, для 
міфічного Діда Моро-
за чиновники підку-
пили будиночок вар-
тістю 6,2 мільйо-
на гривень. І хоча в 
мерії запевнили, що 
цей «шедевр» — не 
одноразовий, а може 
прослужити 10-15 
років, ціна «об’єкта» 
викликала чимало за-
питань. Сяятиме Хар-
ків теж по-багатому. 
Для цього центральні 
вулиці міста покри-
ють світловою ілюмі-
нацією «Зоряне небо» 
за 18 мільйонів гри-
вень, яку з землі під-
свічуватимуть «різ-
ні декоративні освіт-

лювальні фігури та 
елементи», що кош-
тують 22,2 мільйона 
гривень. 
 Прийшла днями і 
чергова новина з хар-
ківського зоопарку, 
життєдіяльність яко-
го традиційно опла-
чується за найвищим 
прейскурантом. Як 
повідомили в анти-
корупційному цент-
рі, адміністрація зві-
ринця замовила собі 
сайт на суму 198,5 ти-
сячі гривень. До речі, 
сам зоопарк не пра-
цює вже кілька років, 
оскільки там прово-
диться реконструк-
ція, вартість якої сяг-

нула 2 мільярдів гри-
вень. Більше того, 
мавпи, що вже пот-
рапляли до корупцій-
ного скандалу через 
вартість закуплених 
для них фруктів, цьо-
го літа з’явилися біля 
воріт зоопарку ще й у 
формі пам’ятника під 
назвою «Музичний 
monkey band». Від 
низькопробного ве-
летенського муляжу 
вже відхрестилися 
всі відомі скульпто-
ри, а сама споруда от-
римала назву в народі 
«Вісники апокаліпси-
су». Але ж і цей «ше-
девр» добряче потру-
сив міську казну. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Президент України 
Володимир Зеленсь-
кий має розглянути 
петицію про позбав-
лення одіозного кума 
Путіна, нині народ-
ного депутата фрак-
ції «Опозиційна плат-
форма — За життя» 
Віктора Медведчука 
звання «Заслужений 
юрист України».
 Відповідна пети-
ція, зареєстрована 
на сайті глави держа-
ви, вимагає скасуван-
ня указу президента 
№ 422/92 від 
18.08.1992 в частині 
присвоєння Медвед-
чуку звання заслуже-
ного юриста. Станом 
на 16 грудня петиція 
набрала необхідні 25 
тисяч підписів. Тож 
тепер слово за прези-
дентом Зеленським.
 Автор петиції Вла-

дислав Грезєв вимагає 
позбавити Медведчу-
ка вказаного звання 
за «неналежний за-
хист Василя Стуса та 
інших дисидентів» у 
часи СРСР. При цьо-
му автор посилаєть-
ся на публікацію ад-
вокатів Романа Тити-
кала та Іллі Костіна 
«Стус без шансу на за-
хист: ведмежа послу-
га Медведчука. Пра-
вовий аналіз судової 
справи дисидента 35 
років потому».
 Підставою для 

зняття звання з Мед-
ведчука пан Грезєв 
вказує те, що, за вис-
новком дослідження, 
нинішній кум Путіна, 
будучи адвокатом по-
ета Василя Стуса, по-
рушив свій професій-
ний обов’язок, фак-
тично відмовившись 
захищати його в суді. 
Крім того, у 1985 році 
Медведчук схожим 
чином «захищав» ди-
сидента Миколу Кун-
цевича.
 Нагадаємо, що 
скандально відомий 

Віктор Медведчук був 
державним захисни-
ком українського пое-
та Василя Стуса у 1980 
році. Йому закидають 
порушення адвокатсь-
кої етики під час цьо-
го процесу. Сам він 
своєї провини не виз-
нає досі та регуляр-
но позивається до до-
слідників справи Сту-
са в суді, вимагаючи 
заборонити їхні пуб-
лікації на цю тему.
 Зауважимо, що 
в ході судового про-
цесу поет відмовив-
ся від послуг Мед-
ведчука, заявивши, 
що другий прокурор 
у справі йому не пот-
рібен. Стус був за-
суджений до 10 років 
примусових робіт і 5 
років заслання. Поет 
помер у таборі особ-
ливого режиму ВС-
389/36 (Росія) 4 ве-
ресня 1985 року. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

  У Полтаві шестеро студен-
тів Української медичної сто-
матологічної академії захворі-
ли на кір. Вони за сумісниц-
твом працювали в урологічно-
му й хірургічному відділеннях 
Полтавської обласної клініч-
ної лікарні імені М. В. Скліфо-
совського, тож нині в обох за-
кладах вживають заходи, аби 
запобігти поширенню інфек-
ції. Спершу з’явилося припу-
щення, що студенти заразили-
ся саме в лікарні, однак у ліку-
вальному закладі стверджують, 
що ті вже прийшли на роботу із 
симптомами хвороби. На сайті 
УМСА також спростовують ін-
формацію щодо причетності об-
ласної лікарні до спалаху кору у 
виші.
 За словами речниці ака-
демії Світлани Польщикової, 
у зв’язку з виявленням одно-
го з найбільш заразних захво-
рювань у навчальному закладі 
вживають усіх необхідних за-
побіжних заходів із метою недо-
пущення його розповсю дження. 
Зокрема, до 7 січня наступного 
року виш закрили на карантин. 
«Так збіглося, що у виші саме 

закінчився семестр і в цей же 
час у кількох студентів вияви-
ли захворювання на кір. Тож, 
згідно з рішенням керівниц-
тва академії, студенти мають 
можливість відпочити до 7 січ-
ня. Усі види занять, відробітку 
заборгованостей, культурно-
мистецькі заходи тощо на цей 
період скасовуються», — пові-
домила Світлана Польщикова.
 Як зазначила позаштатний 
експерт з інфекційних захво-
рювань департаменту охоро-
ни здоров’я Полтавської обл-
держадміністрації, заступниця 
головного лікаря з організацій-
но-методичної роботи обласної  
клінічної інфекційної лікарні 
Лідія Войтенко, насправді ні-
чого страшного не сталося: у 
шести студентів — захворюван-
ня на кір середньої тяжкості, 
їх було госпіталізовано, однак 
на сьогодні вже всіх виписали 
у зв’язку з одужанням: темпе-
ратура в них нормалізувалася, 
висипів на шкірі немає. «У нас 
в Україні епідемія кору, і якби 
студенти були щеплені, подіб-
ного не сталося б. Тож кожно-
му потрібно починати з себе. От 
ви, скажімо, зробили щеплен-
ня від кору?» — поцікавилася 
Лідія Леонідівна. ■

ВИЗНАННЯ

10 днів без телефону 
та три медалі в кишені
Українські школярі перемогли на науковому 
конкурсі в Катарі

■

ЗАРАЗА

Ні занять, ні заліків, 
ні дискотек
Виш закрили на карантин через те, що 
шестеро майбутніх медиків захворіли на кір

■

СПРАВА СТУСА

Бо не заслужив 
Президент розгляне петицію про позбавлення Медведчука 
звання заслуженого юриста України

■

ІЗ НАШИХ КИШЕНЬ   

Ілюзія «Зоряного неба» 
Соціологічна група «Рейтинг» назвала Харків найбільш 
корумпованим містом в Україні

■

За «апартаменти» для Діда Мороза харківська мерія заплатила понад 
6 мільйонів гривень.
Фото з сайта sq.com.ua.

❙
❙
❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Учора зранку під стіни Верхов-
ної Ради на солідарну акцію «Ні 
безвідповідальному продажу 
ЗЕМЛІ!» на підтримку українсь-
ких аграріїв та, власне, і всіх 
українців вийшли представни-
ки профспілок, самозайнятих 
громадян, аграріїв, волонтерів, 
ветеранів ООС, небайдужих 
співвітчизників, патріотич-
них політичних партій. Перед 
приєднанням до мітингу «На-
ціонального корпусу» та вете-
ранів ООС глава «Нацкорпусу» 
й екскомандир добровольчого 
полку «Азов» Андрій Білецький 
зробив заяву, що прозвучала 
докором для багатьох. 
«У 2014 році, коли армії та доб-
ровольцям була потрібна до-
помога, одними з перших, хто 
відгукнувся, були українські 
селяни й українські фермери. 
Не величезні аграрні корпора-
ції, а саме дрібний і середній 
фермер. Сьогодні ці люди пот-
ребують нашого захисту і нашої 
допомоги. Так звана реформа 
з відкриттям ринку землі, яку 
продає країні влада, насправді 
є смертю українського фер-
мера і селянина. По 50 тисяч 
гектарiв в одні руки при повній 
відсутності реєстру, при від-
сутності будь-яких програм, які 
б дали можливість невеликому 
фермеру купити землю, озна-
чатиме тільки одне: розпродаж 
землі західним корпораціям», 
— сказав Андрій Білецький. 

Протести — режим 
перманентний
 Також аграрії на знак про-
тесту проти запропонованої 
моделі земельної реформи з 
можливістю концентрувати 
в одних руках великі масиви 
землі вийшли на головні авто-
магістралі Херсонської, Пол-
тавської, Харківської, Одесь-
кої, Кіровоградської, Чер-
каської, Житомирської та 
Хмельницької областей.
 «Продаж народної зем-
лі — злочин перед народом» 
— один із докорів на плакаті 
від людей, котрі працюють на 
землі, що ріже правдою про-
стір довкола самовдоволеної 
Верховної Ради. 
 На засіданні новостворен-
ного Національного штабу за-
хисту рідної землі активіс-
ти поставили вимогу негай-
но зняти з розгляду всі зако-
нопроєкти, які відкривають 
розпродаж землі, і провести 
всеукраїнський референдум 
щодо визначення волі наро-
ду.
 «Останній тиждень дав 
чітко зрозуміти, що ні на які 
компроміси з народом Ук-
раїни президент іти не буде. 
Що ні до якої думки україн-
ців щодо продажу землі пре-
зидент дослухатись не буде, 
він поставив жорстке завдан-

ня — до нового року забезпе-
чити прийняття закону про 
продаж землі», — заявила лі-
дер «Батьківщини» Тимошен-
ко. Вона закликала проводити 
акцію доти, доки не буде ухва-
лено правильне рішення. Від-
повідні штаби захисту рідної 
землі створено в усіх регіонах 
України. 
 Не так давно депутати під-
готували подання до Консти-
туційного Суду України з про-
ханням розглянути закон-
ність ухвалення парламентом 
законопроєкту про відкриття 
в Україні ринку сільськогос-
подарських земель.
 Згідно із законодавством, 
у КСУ є місяць на розгляд по-
дання, а це означає, що парла-
мент не має права розглядати 
законопроєкти, що стосують-
ся ринку землі сільськогоспо-
дарського призначення, до от-
римання роз’яснень КСУ.
 Тим часом лідер парламент-
ської фракції «Слуга народу» 
Давид Арахамія заявив, що 
продовження розгляду земель-
ного питання народними депу-
татами проходитиме в проміж-
ку між 17 і 20 грудням.
 Нагадаємо: не очікуючи 
«милості» від влади, ще 14 
листопада в Україні створили 
загальнонаціональний страй-
ковий комітет «Заради майбут-
нього», який і координує про-
тестні акції, а за необхідності, 
займатиметься підготовкою до 

всеукраїнських страйків.
 За словами заступника го-
лови Всеукраїнської аграрної 
ради Дениса Марчука, законо-
проєкт №2178 становить пря-
му загрозу національній безпе-
ці. Зокрема, документ допус-
кає купівлю землі сільсько-
господарського призначення 
юридичними особами, заснов-
никами яких є іноземні гро-
мадяни, що суперечить статті 
13 Конституції, у якій ідеться 
про те, що земля є власністю 
українського народу.
 Окрім того, допуск інозем-
ців на ринок землі, за слова-
ми заступника голови Всеук-
раїнської аграрної ради, ста-
вить у невигідне становище 
вітчизняний малий та серед-
ній аграрний бізнес, який не 
зможе конкурувати з інозем-
ним капіталом.
 Тому активна частина ук-
раїнського суспільства за-
стерігає від миттєвого приби-
рання до рук українських чор-
ноземів транснаціональними 
монстрами.
 Згідно з останніми опиту-
ваннями суспільної думки, 
більше двох третин українців 
(68%) проти відміни мора-
торію на продаж земель сіль-
сгосппризначення. Прості ук-
раїнці бояться, що цей остан-
ній актив, який поки ще є в 
руках людей, буде дуже швид-
ко і за копійки скуплено. А за 
фактом —відібрано великими 

корпораціями. І це буде при-
суд українському селу. 
 І такі настрої невипадкові. 
Адже що таке земля для кор-
порацій? Це актив, котрий по-
винен приносити прибуток. А 
все інше — екологія, «зайве» 
населення, соціальна iнфра-
структура ... — це непотрібні 
видатки, що лише знижують 
прибутки. 
 А от для людини, котра 
живе на землі і для землі — 
це середовище існування. І 
для неї питання комфортного 
проживання на цій землі ма-
ють першочергове значення. 
 Як приклад тут може слу-
гувати птахівництво. Продаж 
м’яса птиці вже давно значи-
ма стаття прибутку українсь-
кого експорту. Але водночас 
скільки скандалів було щодо 
виникнення екологічних проб-
лем у місцях розташування 
птахофабрик. Одна з основ-
них: зникнення води з крини-
ць мешканців довколишніх 
сіл через руйнацію усталено-
го потоку джерельних, під-
земних вод. 

Ні Гватемалі в Україні! 
 З якого боку не подивись, 
основна проблема прихо-
ду транснаціональних кор-
порацій на український ри-
нок землі — це те, що заради 
досянення необхідної рента-
бельності й щоб утриматись 
на ринку, власник готовий на 

все, й насамперед пожертву-
вати інтересами місцевого на-
селення. Якщо у світі стрімко 
виросте ціна на банани, то за-
морський власник піде на все, 
аби на традиційних буряко-
вих полях росли, умовно ка-
жучи, бананові плантації. А 
якщо предметніше, то досвід 
Гватемали тут — просто нав-
чальний посібник: як не тре-
ба розбазарювати свою зем-
лю. У цій країні, де бiльшiсть 
місцевих земель, що дає три 
урожаї на рік, опинилась у 
руках великих міжнародних 
корпорацій. Двом процентам 
землевласників належить 2/3 
усієї землі.
 І от вони, очевидно, пе-
ребуваючи у стані запаморо-
чення від шалених прибут-
ків, найменше хвилюються 
не лише про те, як живе міс-
цеве населення, а й не особ-
ливо переймаються тим, що 
ж воно їсть. Попит на біопа-
ливо у США, наприклад, при-
звів до того, що значна части-
на земель, на котрій раніше 
вирощували їстівні культури 
для населення, стала вико-
ристовуватись для вирощу-
вання специфічних рослин, 
котрі не вживаються у їжу. 
Ще однією важливою части-
ною гватемальського експор-
ту є банани, цукрова трости-
на, кава, каучук, пальмова 
олія. Саме їх вирощують на 
шкоду іншим культурам ве-
ликі землевласники. Тим ча-
сом це призводить до змен-
шення кількості вироблених 
у країні харчiв, і як наслідок 
— ріст цін на них і голоду.
 А що у нас? Ще не при-
йшли узаконено господарю-
вати іноземці, а такий тра-
диційний для України про-
дукт, як гречка, вже купуємо 
за кордоном і за досить висо-
кою ціною. 
 І останнє — про прибутки 
населення в Гватемалі. Як і 
в Україні, там консервуєть-
ся велика різниця між при-
бутками найбагатших і най-
бідніших. І 58% населення 
мають доходи нижчі за межу 
бідності, що в цій країні виз-
начається як необхідна сума 
для придбання базового ко-
шика продуктів харчування. 
І це при тому, що там не пот-
рібно платити космічні ра-
хунки за послуги ЖКГ. 
 Безумовно, ринок землі 
потрібно відкривати. Питан-
ня в іншому — не в сьогод-
нішній Україні. 
 Можна сказати, що з мо-
менту голосування за запуск 
ринку землі в Україні почала-
ся виборча кампанія. А чому 
б і ні? Якщо влада створює 
для цього напрочуд сприят-
ливі умови. І якщо є хоч най-
менша надія зупинити це зе-
мельне свавілля, то нехай і 
так. ■

ПРОТЕСТ

Навiщо вам гречка?
Зняти розпродаж землі з порядку денного 
і провести всеукраїнський референдум 
вимагають ветерани вiйни та аграрiї

■

Тетяна МИХАЙЛОВА
 У вівторок народні депу-
тати почали свою роботу в 
унісон з акцією протесту «Ні 
безвідповідальному продажу 
ЗЕМЛІ!».
 У цей час парламентарії 
зібрались на позачергове за-
сідання Комітету Верховної 
Ради з питань аграрної та зе-
мельної політики. Засідан-
ня зібралось на вимогу 12 на-
родних депутатів України — 
членів Комітету. На поряд-
ку денному — продовження 
розгляду проєкту Закону про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення, дру-

ге читання.
 Вочевидь, цей парламент-
ський день був насиченіший 
в аграрному комітеті, ніж у 
сесійній залі. 
 Але, зрештою, засідан-
ня комітету перенесли на на-
ступний день. До обговорен-
ня правок у вівторок комітет 

не дійшов.
 Однак на засiданнi коміте-
ту нардеп Вадим Івченко за-
явив, що законопроєкт уже 
стоїть на порядку денному 
ВР у четвер, 19 грудня. Голо-
ва комітету — народний депу-
тат від «Слуги народу» Мико-
ла Сольський відповів, що не 

має такої інформації. «Якщо 
не буде розглянуте це питан-
ня на комітеті, ніхто нікуди 
нічого виносити не буде», — 
повідомив він.
 Однак під час Погоджу-
вальної ради також звучала 
пропозиція, щоб цей законо-
проєкт було включено до по-

рядку денного цього тижня... 
за умови, якщо він буде під-
готовлений комітетом.
 Загалом парламентарії 
вчора на пленарному засідан-
ні розглядали низку законо-
проєктів, ветованих прези-
дентом України Володими-
ром Зеленським, зокрема про 
тимчасові слідчі комісії. Та-
кож — щодо вдосконалення 
структури управління у сфері 
державної податкової та мит-
ної політики, про внутрішній 
водний транспорт.  Законо-
проєкт про підтримку «Плас-
ту — Національної скаутсь-
кої організації України» із 
правками Зеленського ухва-
лено. ■

ПАРЛАМЕНТ

«Допхати» до сесiйної зали
Нардепи ухвалили закон про підтримку «Пласту» і намагаються 
пробігти поміж краплями аграрного невдоволення

■

Протистояння протестувальників і поліції під ВР. Зрештою, воно призвело до потасовок.
Фото з сайта informator.press.

❙
❙
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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■

Ігор ВІТОВИЧ

 Колишній співробітник 
спецпідрозділу білоруської 
міліції (СОБР) Юрій Гаравсь-
кий заявив, що брав участь 
у вбивстві опозиційних ак-
тивістів — опонентів прези-
дента Білорусі Олександра Лу-
кашенка — на початку 2000-х 
років, а зараз очікує політично-
го притулку в одній iз неназва-
них «німецькомовних» країн у 
Європі. Юрій Гаравський, який 
служив у білоруському СОБРі 
в 1999—2003 роках, розповів 
вражаючі подробиці в ексклю-
зивному інтерв’ю «Німець-
кій хвилі». Заяви колишнього 
бійця СОБРу можуть дати но-
вий імпульс з’ясуванню обста-
вин iмовірно замовних убивств 
20-річної давнини.
 Навесні і восени 1999 року 
в Мінську зникли ексочільник 
МВС Юрій Захаренко, ексвіце-
спікер Верховної Ради Білорусі 
Віктор Гончар та підприємець 
Анатолій Красовський, який 
підтримував опозицію. Гаравсь-
кий стверджує, що їх викрали й 
убили бійці спеціального заго-
ну швидкого реагування внут-
рішніх військ МВС Білорусі. 
Серед учасників убивств був і 
сам Юрій Гаравський. За його 
словами, Захаренка вивезли 
на навчальну базу внутрішніх 
військ за межі Мінська, а потім 
розстріляли, тіло відвезли на 
Північне кладовище на околиці 
білоруської столиці і спалили в 
крематорії. Гончара і Красовсь-
кого, які зникли після відвідин 
сауни в Мінську, відвезли на те-
риторію законсервованої війсь-
кової частини і стратили, похо-
вавши тіла у заздалегідь вико-
паних ямах у лісі, речі обох — 
спалили.
 За словами Гаравсько-
го, наказ про затримання бій-
цям віддавав засновник СОБ-
Ру підполковник Дмитро 
Павличенко. Він же застрелив 
політиків i бізнесмена. Колиш-
ній СОБРiвець упевнений, що 
про ці вбивства знали високо-

посадовці Білорусі — тодішній 
керівник МВС Юрій Сиваков та 
секретар Ради безпеки Віктор 
Шейман. Гаравський вважає, 
що в курсі був і президент Лу-
кашенко, проте стверджувати 
це не береться. «Усі накази від-
давали в усній формі. Жодних 
письмових підтверджень, відео-
записів, протоколів нема», — 
розповів він.
 Зізнання Гаравського від-
повідають висновкам спеціаль-
ного доповідача Парламент-
ської асамблеї Ради Європи 
(ПАРЄ) Хрістоса Пургурідеса, 
який у 2004 році розслідував 
зникнення опозиціонерів. СОБР 
він називає «ескадроном смер-
ті на чолі з Павличенком». «Те, 
що ці викрадення і вбивства 

сталися без відома, м’яко ка-
жучи, дуже важливих високо-
посадовців, виключено. І коли 
я кажу «високопосадовці», то 
маю на увазі президента Біло-
русі», — підкреслив Пургурідес 
в інтерв’ю «Німецькій хвилі».
 Юрій Гаравський утік з Бі-
лорусі в жовтні 2018 року, по-
боюючись переслідувань. 41-
річний чоловік живе в статусі 
шукача притулку в одному з ні-
мецькомовних регіонів в Аль-
пах. Країну Юрій попросив нас 
не називати, адже боїться пом-
сти колишніх колег. У російсь-
ку редакцію «Німецької хвилі» 
він звернувся сам у вересні 2019 
року. Стверджує, що готовий 
підтвердити все під присягою.
 У 2003 році Юрій Гаравсь-
кий звільнився зі служби, під-
писавши документ про нерозго-
лошення військової таємни-
ці, але весь цей час підтриму-
вав відносини з Павличенком. 
Мовляв, той таким чином «на-
глядав» за ним як єдиним із за-
гону, хто пішов зі служби.
 В історії Гаравського не все 
є переконливим. Наприклад, 
чому він вирішив розповісти 
про свою участь у вбивствах, як 
йому вдалося втекти з Білорусі, 
чим він займався після того, як 
пішов із СОБРу? Утім деякі до-
кументи, які він показав «Ні-
мецькій хвилі», підтверджу-
ють його історію. Тому видан-
ня вирішило опублікувати його 
розповідь. ■

Гаравський детально описав 
викрадення та вбивства, 
показавши місця злочинів на карті.

❙
❙
❙

БЕЗ ТЕРМІНУ ДАВНОСТІ

У Білорусі діяв «ескадрон смерті»?
Колишній спецпризначенець розповів про участь у вбивствах 
опонентів Лукашенка

■

Зниклі Юрія Захаренко та Віктор Гончар. ❙

Ігор ВІТОВИЧ

 У січні 2020 року американська ком-
панія «Боїнг» призупинить виробництво літаків 
моделі 737 MAX. Таке рішення було ухвалено піс-
ля того, як Федеральне авіаційне управління США 
(FAA) не схвалило судна цієї моделі, повідомляє 
агенція «Ассошіейтед пресс».
 У компанії запевняють, що «зараз» вони не 
звільнять нікого з 12 тисяч співробітників заводу 
і багатьом можуть запропонувати роботу на інших 
підприємствах або над іншими моделями авіави-
робника. У «Боїнгу» вважають, що зниження ви-
робництва дозволить зосередитися на доставці вже 
готових літаків. 
 Мораторій на польоти літаків цієї моделі був за-
проваджений практично в усіх країнах світу, включ-
но зі США, в березні, після катастрофи в Ефіопії 
737 MAX авіакомпанії «Етіопіен Ейрлайнз», жерт-

вами якої стали 157 людей. Згідно з попередніми 
даними розслідування, причиною аварії 737 MAX 
в Ефіопії і літака тієї ж моделі в Індонезії місцевої 
бюджетної авіакомпанії «Лайон Ейр» у жовтні ми-
нулого року стали помилки в програмному забез-
печенні. Обидва рази, як ствер джується, зламався 
датчик і система помилково розпочала свою робо-
ту, направивши літак до землі. Це з застереження-
ми визнав і президент корпорації «Боїнг» Денніс 
Мюїленбурґ. У результаті цих двох аварій «Боїнгів» 
моделі 737 MAX загинули 346 осіб. А в червні цьо-
го року FAA виявило новий дефект у програмному 
забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. 
 За 55 років своєї історії літак «Боїнг 737» най-
частіше купували в історії світової цивільної авіа-
ції, але в середині листопада цього року він втра-
тив такий статус, повідомляло видання «Бізнес Ін-
сайдер» із посиланням на звіти про обсяги про-
дажу лайнерів. Як стало відомо, тепер найчастіше 
купують літак моделі «Аеробус А320» виробництва 
європейського консорціуму «Аеробус». Фахівці за-
значають, що причиною того, що європейці обігна-
ли американців, стала криза в корпорації «Боїнг», 
оскільки компанія на невизначений термін припи-
нила польоти літаків моделі 737 MAX на тлі двох 
масштабних авіакатастроф. ■

КОНКУРЕНЦІЯ

Європейські крила кращі

■

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ФАХ

Вбиті та викрадені 
У 2019 році у світі загинули 49 
журналістів, підрахували «Репортери 
без кордонів»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 За 11 місяців 2019 року загалом по всьому світу під час 
виконання професійних обов’язків загинули 49 журналістів. 
Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організа-
ції «Репортери без кордонів», оприлюдненому у вівторок, 17 
грудня. При цьому лише 20 з них загинули у зонах воєнних 
конфліктів, а 29 — у країнах, які офіційно вважають мирни-
ми. Найнебезпечнішими для життя працівників ЗМІ у цьо-
му році були Сирія, Мексика, Афганістан, Пакистан та Со-
малі. Крім того, викраденими досі вважаються щонайменше 
57 журналістів, один з яких — на Донбасі.
 Дані про вбитих упродовж 2019 року в світі 49 журналістів 
є найнижчими з 2003 року, відзначає у своєму щорічному звіті 
організація «Репортери без кордонів». Порівняно з 2018-м це 
число скоротилося на 44%, відзначають експерти. Вони вка-
зують, що суттєва відмінність від середньорічного показника 
у приблизно 80 смертей є насамперед результатом зменшен-
ня кількості загиблих журналістів у зонах збройних конфлік-
тів.
 «Таке безпрецедентне зменшення даних не має затьмари-
ти той факт, що кількість журналістів, загиблих у мирних 
країнах, як і раніше, залишається такою ж, як і в попередні 
роки. Наприклад, у Мексиці в 2019 році було вбито 10 жур-
налістів, стільки ж, як і торік», — відзначають автори звіту. 
«Мексика, так само небезпечна для журналістів, як і Сирія, де 
йде громадянська війна», — наголосив речник правління ор-
ганізації Міхаель Редіске. Загалом за останні десять років по 
всьому світу було вбито 941 журналіста.
 Також експертів непокоїть зростання числа затриманих 
журналістів. У всьому світі 389 репортерів перебувають за ґра-
тами через свою роботу, це на 12% більше, ніж торік. Полови-
на таких випадків трапилась у Китаї (120 осіб), Єгипті (34) та 
Саудівській Аравії (32). «Велика кількість ув’язнених праців-
ників ЗМІ свідчить про те, що уряди цих країн сильніше за-
кручують гайки репресій», — зазначив Міхаель Редіске.
 Також на кінець цього року вважаються викраденими що-
найменше 57 працівників ЗМІ: 30 iз них у Сирії, 15 — Ємені, 
11 — в Іраку та один — на сході України. Про більшість iз ви-
крадених журналістів у Сирії немає ніяких повідомлень уже 
впродовж року. Деякі з них зникли аж сім років тому.
 «Репортери без кордонів» наголошують, що єменські пов-
станці-хусити та сепаратисти «народних республік» на Дон-
басі ставляться до своїх заручників, як до в’язнів. Вони зви-
нувачують їх у тяжких злочинах та карають. Десятьох жур-
налістів, яких з 2015 року утримують в Ємені, можуть стра-
тити.
 Нагадаємо, у жовтні самопроголошена влада «ДНР» засу-
дила українського журналіста Станіслава Асєєва до 15 років 
позбавлення волі за «шпигунство і заклики до екстремістсь-
кої діяльності». Асєєв, який проживав на окупованій тери-
торії Донецької області, публікувався в українських ЗМІ під 
псевдонімом. Про його зникнення стало відомо 11 червня 2017 
року, а за кілька днів самопроголошені органи невизнаної рес-
публіки підтвердили, що зниклого в окупованому Донецьку 
журналіста затримали за звинуваченням у шпигунстві. ■

■

Корпорація «Боїнг» 
призупиняє виробництво 
літаків моделі 737 МАХ
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Олег ГАНСЬКИЙ 

В Україні знову погіршуєть-
ся торговельний баланс: ми 
суттєво більше купуємо, ніж 
продаємо. Але, як би парадок-
сально це не звучало, на курс 
національної валюти така важ-
ка для економіки ситуація не 
вплинула. Гривня продовжує 
дорожчати попри всі негаразди 
в економіці, хоча, за логікою, 
мала би, навпаки, дешевшати. 
При цьому експерти наголо-
шують: так тривати довго не 
може і вже з наступного року 
«зелений» в Україні відновить 
свої позиції. Щонайменше до 
позначки 25 гривень за долар. 
А якщо падіння гривні буде 
обвальним, то розглядають і 
апокаліптичний сценарій: до 50 
грн. за долар.

До Нового року буде ще 
дешевше 
 Від’ємне сальдо зовніш ньої 
торгівлі України товарами в 
січні-жовтні 2019 року зросло 
на 5,75% у порівнянні з анало-
гічним періодом 2018 року. У 
грошах маємо нарощування мі-
нуса —  від 8 млрд доларів до 
8,46 млрд доларів. За даними 
Державної служби статисти-
ки, експорт товарів з України 
за звітний період виріс на 7,4% 
— до 41,65 млрд доларів, тоді 
як імпорт — на 7,1%, до 50,11 
млрд доларів.
 Держстат уточнює: ко-
ефіцієнт покриття експортом 
імпорту, як і за січень-жовтень 
2018 року, склав 0,83.
 Водночас за минулий тиж-
день, як констатують аналі-
тики, курс долара до гривні 
значно знизився на всіх сег-
ментах валютного ринку: на 
1,0-1,1%. «З минулого по-
неділка офіційний курс дола-
ра США, що його встановлює 
НБУ, знизився з 23,72 грн до 
23,50 грн, — каже аналітик 
компанії «Альпарі» Вадим Іо-
суб. — Попит/пропозиція до-
лара на міжбанку, за даними 
компанії «Укрділінг», за цей 
же час знизилися з 23,71/23,73 
до 23,47/23,49... Тренд на стій-
ке зниження долара на міжбан-
ку триває з 25 жовтня. За цей 
час долар знизився з 25,27 грн 
до 23,48 грн, або на 7%. Упро-
довж цього часу долар втрачав 
близько відсотка щотижня. Це 
свідчить про стійкість поточної 
динаміки і доводить, що зміц-
нення гривні може бути про-
довжено».
 Нинішнього тижня експерт 
очікує подальше зниження 
курсу долара до гривні. Долар 
на міжбанку можуть продавати 
за 23,2-23,3 грн, а готівковий 
долар у банках — 23,1/23,3 
грн. 
 Аналітики визначають три 
основні причини такої ситу-
ації. З одного боку, це набли-
ження періоду бюджетних пла-
тежів: бізнесу треба буде розра-
хуватися з державою податка-
ми. Це призведе до зростання 
потреби у гривні та активізації 
для цього продажу валюти на 
міжбанку. Тим більше що тен-
денція просідання курсу тіль-
ки стимулює оперативне роз-
ставання з валютною виручкою 
в експортерів. 
 З другого боку, не припи-
няються аукціони з розміщен-
ня ОВДП. Міністерство фі-
нансів України продаватиме 
облігації на загальну суму 6,5 
млрд гривень, у тому числі на 
4 млрд гривень цінних паперів, 
які користуються підвищеним 
попитом: із терміном погашен-
ня чотири роки. Також прода-
дуть валютні облігації на 100 
млн євро. Величезний інтерес 

нерезидентів до гривневих об-
лігацій здатний наситити Між-
банк достатньою кількістю ва-
люти: на останньому аукціоні 
попит на українські ОВДП май-
же в 4 рази перевищував пропо-
зицію. При цьому весь надли-
шок долара буде викуповувати 
Нацбанк і його цінники прак-
тично диктуватимуть ринку 
щоденний курс. 
 До речі, за даними Мінфіну, 
за перше півріччя 2019 року 
уряд залучив від розміщення 
ОВДП на фінансування держ-
бюджету 185,6 млрд грн. Для 
порівняння, за аналогічний 
період минулого року — всьо-
го 84,1 млрд грн. Назагал, об-
сяг вкладень нерезидентів в 
облігації внутрішньої держав-
ної позики України перевищив 
106 мільярдів гривень із почат-
ку року.
 Третій аспект — передно-
ворічний цейтнот у компаній 
і поведінка готівкового рин-
ку. До початку різдвяних свят 
у США і Європі залишається 
дуже мало часу і клієнти опера-
тивно закривають свої зовніш-
ньоекономічні зобов’язання до 
банківських канікул. 
 При цьому готівковий ри-
нок, як і раніше, залишається 
союзником для гривні і збері-
гає спред (різницю між кур-
сом купівлі і продажу. — Ред.) 
у межах 15-20 копійок із посту-
повим зниженням.

30 гривень за долар. Або 50
 А от надалі прогнози для на-
шої валюти не такі блискучі. 
Щоправда, точки зору різних 
експертів суттєво відрізняють-
ся. Курс гривні на кінець 2020 
року перебуватиме в діапазоні 
25-25,5 гривні за долар. Аналі-
тик Олександр Мартиненко 
прогнозує, що до кінця ниніш-
нього року курс гривні трохи 

ослабне і повернеться до поз-
начки 24 гривні. За його сло-
вами, це може бути пов’язано 
зі зниженням інтересу нерези-
дентів до українських держав-
них цінних паперів.
 Але вже в першій половині 
наступного року, на думку 
аналітика, гривня може зміц-
нитися до 22-23 грн за долар. 
Це може бути пов’язано з від-
новленням інвестування нере-
зидентів у цінні папери.
 Однак із другої половини 
2020 року процес знову може 
піти у зворотному напрямку, і 
курс гривні знизиться до діапа-
зону 25-25,5 гривень за долар.
 Щоправда, і цей показник 
є суттєво меншим за прогнозні 
дані, за якими верстали Держ-
бюджет-2020. Він, як відо-
мо, розрахований на серед-
ньорічному прогнозному курсі 
27 гривень за долар, поперед-
ній прогноз — 28,2 гривні. За 
оцінками Кабміну, саме стіль-
ки в середньому буде коштува-
ти американський долар. Прог-
нозний курс на кінець 2020 
року становить 27,5 гривні, по-
передній варіант — 29,4 грив-
ні.
 Інші експерти налаштовані 
песимістичніше і вважають, 
що у ситуації з гривнею щось 
і справді може піти не так. За 
словами експерта Олександ-
ра Хмелевського, в 2020 році 
треба бути готовим до падіння 
гривні. На ймовірність того, що 
курси долара і євро перейдуть 
на зростання вказують кілька 
моментів.
 Одним із факторів, на дум-
ку Хмелевського, є дефіцит 
торгового балансу у понад 11 
мільярдів доларів. Також ек-
сперт прогнозує відтік інвес-
тицій з України. Крім того, на 
курс гривні негативно вплине 
те, що в 2020 році держава має 

повернути кредиторам близь-
ко 5 мільярдів доларів. Також, 
за його словами, у наступному 
році може початися світова фі-
нансова криза, а ще політична 
криза в Україні.
 Додатковим ризиком, на 
думку його колег, є можлива 
відсутність транзиту газу че-
рез територію України, що не-
одмінно позначиться на обмін-
ному курсі гривні. А також від-
новлення трендів зростання 
цін на енергоносії на світовому 
ринку на тлі існуючих геополі-
тичних конфліктів на Близько-
му Сході.
 «Є велика ймовірність, що 
курс на кінець 2020 року буде 
понад 30 гривень за долар. А 
при негативному сценарії — 
понад 50 гривень за долар», — 
підсумував економіст.

Плюси і мінуси дорогої гривні
 Тим часом позавчора уряд 
та Національний банк Украї-
ни провели першу спільну зус-
тріч для посилення коорди-
нації монетарної та економіч-
ної політик. У розмові взяли 
участь прем’єрміністр Украї-
ни Олексій Гончарук, голова 
Національного банку України 
Яків Смолій, міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільсь-
кого господарства України Ти-
мофій Милованов, міністр фі-
нансів України Оксана Мар-
карова, члени правління цент-
робанку, заступники міністрів 
фінансового та економічного 
блоку уряду.
 «Уряд, як і НБУ, незалеж-
ні один від одного, мають одна-
кову мету: стабільна економі-
ка, сильна фінансова система 
та, як результат, добробут ук-
раїнських громадян», — про-
коментував зустріч Олексій 
Гончарук, наголосивши, що 
на зустрічі йшлося переважно 
про зміцнення курсу гривні та 
його вплив на інфляцію та еко-
номічне зростання. Зокрема, 
представники Національного 
банку відзначили, що це є по-
зитивним для економіки в ці-
лому, хоча в короткостроковій 
перспективі може мати пев-
ний негативний вплив на ок-
ремі сегменти.
 «Завдяки зміцненню кур-
су гривні інфляція знизилася 
до 5,1% у листопаді та буде у 
проміжку 5% плюс-мінус один 
відсоток за підсумками року, 
тобто ціль з інфляції ми цього 
року виконали», — наголосив 

Яків Смолій, додаючи інші пе-
реваги. Міцніший курс, на його 
думку, водночас формує еконо-
мію в частині витрат на валют-
них запозиченнях та обслуго-
вуванні валютного боргу, а та-
кож на державних закупівлях 
імпортованих товарів, напри-
клад, медикаментів. Крім того, 
сильна гривня сприяє здешев-
ленню енергоносіїв та зменшен-
ню темпів трудової міграції.
 Плюси від зміцнення кур-
су, на думку членів правлін-
ня НБУ, є і для компаній-ек-
спортерів. По-перше, це част-
ково знижує собівартість про-
дукції, яка буде спрямована 
на експорт, адже до 50% вит-
рат українських експортерів 
прямо чи опосередковано здій-
снюються в іноземній валюті: 
сировина, обладнання, пали-
во тощо. По-друге, укріплення 
обмінного курсу збільшує кон-
курентоздатність українських 
компаній у залученні робочої 
сили.
 Натомість спад виробниц-
тва у металургії, який спос-
терігається в останні місяці, 
на думку фінансистів, зумов-
лений не зміцненням курсу, а 
насамперед падінням цін на ме-
тали на світових ринках. Так, 
у вересні-жовтні 2019 року сві-
тові ціни на сталеву продукцію 
були на 20% нижчі, ніж рік 
тому. Як наслідок, падіння об-
сягів виробництва чорних ме-
талів спостерігається не лише 
в Україні, а й Німеччині, Фран-
ції, Іспанії. При цьому за не-
сприятливих зовнішніх ціно-
вих умов українські металур-
гійні заводи намагалися мак-
симально корисно використати 
час та провести заплановані 
раніше ремонти, що і позначи-
лося на показниках виробниц-
тва галузі.
 Для того, аби менше зале-
жати від цінових коливань на 
зовнішніх ринках, від яких 
найбільше страждають експор-
тери сировини, Україні важли-
во розвивати експорт товарів із 
більшою доданою вартістю. Та-
ким чином зменшується наша 
залежність від зовнішніх рин-
ків. «Це дозволить зменшити 
вразливість української про-
мисловості до світових тенден-
цій і забезпечити більш стійке 
економічне зростання», — ре-
зюмували в уряді та НБУ, не 
повідомивши, щоправда, яким 
шляхом вони збираються вико-
нати це завдання. ■

НАШІ ГРОШІ

Купуємо подарунки або долари
Останні тижні перед Новим роком — найвищий курс гривні щодо інших валют. 
Надалі ж гривня може суттєво обвалитися

■

Українська гривня  міцнішатиме ще принаймні до кінця новорічних свят.
Фото з сайта narodna-pravda.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Закон проти Коломойського
 Якщо Верховна Рада ухвалить закон про функціонування банківської сис-
теми, який напередодні зареєстрував Кабмін, Ігор Коломойський не зможе 
повернути собі ПриватБанк. Така ж доля чекає власників або учасників інших 
банків, які оскаржують рішення НБУ чи Фонду гарантування вкладів, Мінфіну 
та Кабміну. 
 У Кодексі України адміністративного судочинства мають з’явитися дві нові 
статті — 266.1 і 266.2. Остання з них передбачає, що тепер усі справи щодо 
виведення банків із ринку, які стосуються оскарження рішень НБУ, Фонду га-
рантування вкладів, Мінфіну та рішень Кабміну будуть розглядати інакше — 
тобто в таких випадках справи не будуть розглядати в класичній трирівне-
вій судовій системі. Натомість існуватимуть два рівні: адміністративні справи 
розглядатиме Верховний Суд, а апеляційним розглядом займатиметься Вели-
ка палата Верховного Суду. 
 Позовну заяву можна буде подати тільки протягом трьох місяців з момен-
ту оприлюднення оскаржуваного рішення. Суд за наслідками розгляду зможе 
задовольнити позов повністю або частково, або відмовити в його задоволенні 
повністю або частково.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Гривня і українці 
 Більшість наших із вами співвітчизників, незважаючи на всі об’єктивні об-
ставини, аргументи та підрахунки фахівців, і досі вважає гривню недооціне-
ною валютою. Восени нинішнього року 33% опитаних українців вважали, що 
поточний курс гривні щодо долара і євро занижений або істотно занижений 
(так думали 16%), або трохи занижений (17%). 
 Протилежної точки зору, на думку організаторів опитування компанії 
Research&Branding Group, дотримувалися 14% жителів країни. Вони вважали, 
що курс гривні або трохи (9%), або значно (5%) завищений.

■



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 18 ГРУДНЯ 2019ЕКОНОМІКА
ЗАРОБІТЧАНИ

Трудова 
міграція 
згасає?
Українці з-за кордону 
перерахували рекордну 
кількість грошей за 
останні 10 місяців
Катерина БАЧИНСЬКА

 Кількість громадян України, які 
їдуть на заробітки за кордон, поступо-
во, але зменшується, зазначили в НБУ. 
Та, незважаючи на це, обсяг фінансових 
надходжень до України збільшується. 
Перекази трудових мігрантів з-за кордо-
ну за останні 10 місяців склали 9,7 мі-
льярда доларів. Проте в НБУ вже встиг-
ли запевнити, що це не остаточна цифра. 
«Щодо приватних переказів з-за кордо-
ну, то наразі актуальна цифра за 10 мі-
сяців — це 9,7 мільярда доларів. Мину-
лого року було на 7% менше. Але вже 
на кінець року ми очікуємо 11,5 мільяр-
да доларів», — заявив заступник голови 
НБУ Дмитро Сологуб. 
 Цікаво, що за перше півріччя 2019 
року трудові мігранти переказали до 
України 5,54 мільярда доларів. А вже 
у другому кварталі 2019 року до Украї-
ни надійшло 2,84 мільярда доларів пере-
казів від трудових мігрантів — це стано-
вить близько 8,1% ВВП України за цей 
період. Більшість переказів Україна й 
надалі отримує з Польщі. За першу по-
ловину року таких переказів надійшло 
на суму понад 1,9 мільярда доларів.
 Вадим разом із дружиною вже другий 
рік поспіль працюють у Варшаві, кош-
ти перераховують дітям на проживання 
та навчання. Запевняють: якби зарпла-
ти в Україні хоча б частково дорівнюва-
ли польським, повернулися б додому. 
«Якщо хтось і досі думає, що, працюю-
чи за кордоном, ми «мед п’ємо», ви дуже 
помиляєтеся. Робота щодня по 10-13 го-
дин, і це фізична праця. Але це ще не так 
страшно, як те, що перебуваєш далеко 
від сім’ї та дітей. Умови проживання хо-
роші, та й з оплатою нам дуже пощасти-
ло, але далеко не всім так вдається вла-
штуватися, як нам iз дружиною. Якби 
ми ці гроші могли заробити в Україні, 
то, однозначно, лишалися б там і не пе-
реказували дітям із Польщі», — запев-
няє Вадим. Він також додає, що не зди-
вований найбільшій цифрі надходжень 
саме з Польщi, адже, за його словами, у 
деяких маленьких містечках що не дру-
гий — то українець. «Наших багато за-
раз у Польщі. Але, в основному, це або 
люди, які приїхали на сезонні роботи, 
або ж ті, хто трохи попрацював, пере-
казав кошти і на кілька місяців повер-
нувся додому. Я знаю небагато випадків, 
коли українці назавжди тут лишалися. 
Молодь — так, бо вони отримують осві-
ту і вже залишаються, а старші люди, в 
основному, їдуть назад», — додає спів-
розмовник. 
 На другому місці за обсягами пере-
казів — Чехія, звідки від початку року 
надійшло майже 505 мільйонів доларів. 
Із Росії Україна отримала 498 мільйонів 
доларів, а зi США — 458 мільйонів до-
ларів. Загалом iз країн ЄС українці от-
римали 3,65 мільярда доларів, тодi як 
iз країн СНД — 559 мільйонів доларів. 
А от щодо оплати в Польщі, то, за дани-
ми звіту компанії з працевлаштуван-
ня в Польщі Personnel Service, 75% ук-
раїнських заробітчан отримують у мі-
сяць понад 2,5 тис. злотих (675 доларів, 
або 19 тис. грн). Близько 45% україн-
ців отримують по 3 тис. злотих з ураху-
ванням податків (810 доларів, або 22,6 
тис. грн). Лише близько 5% отримують 
1,5 тис. злотих (близько 315 доларів, або 
близько 11,6 тис. грн). ■

■

Наталія ПРОВОДОВА

 Хіба що у фільмі стилю 
екшн-хоррор можна уяви-
ти, щоб мітингувальники 
увірвалися до будівлі Цен-
тробанку Великобританії, 
хоча б з огляду на сумнів-
ні фінансові наслідки май-
бутнього «Брекзиту». Або 
прийшли до помешкання 
Крістін Лагард — щоб знес-
ти ворота. І це не тільки 
цинічно зрежисована штов-
ханина люмпенів із щоден-
ною оплатою від 200 до 500 
гривень. Це — пряма загро-
за життю вищих менеджерів 
Національного банку Украї-
ни та членів їхніх сімей. Я 
не знаю, як звати восьми-
річну донечку першого за-
ступника голови Нацбан-
ку України Катерини Рож-
кової, але розумію, що ви-
моги «протестувальників» 
до пані Рожкової «вийти 
разом із дитиною» — тако-
го не дозволяла собі навіть 
сицилійська мафія. А що ж 
МВД або СБУ? Мовчать. 
 Бо кейс ПриватБанку, а 
саме він та намагання ко-
лишнього власника і кре-
ативного щодо бандитсь-
ких івентів олігарха Іго-
ря Коломойського поверну-
ти собі улюблену «грошову 
скарбничку» — причина та-
кого правовового свавілля в 
країні. Поверненння При-
ватБанку чи відшкодуван-
ня 2 млрд доларів та медій-
на платформа Коломойсько-
го й фінансова в перспективі 
політична турбулентність, 
чи війна з ним? На цьому 
шпагаті президент Зеленсь-
кий продовжує балансува-
ти, але, слід зазначити, фі-
зична форма в нього непога-
на.... 
 Аналітик Сергій Фур-
са вважає: «Коломойський 
підвищує ставки, тому що 
програє...» У медіа просо-
чилась інформація: Лон-
донський суд, у якому роз-
глядається позов держав-
ного ПриватБанку до Ко-
ломойського, все більше 
схиляється на користь де-
ржави Україна. Британська 
Феміда закріпила у своєму 
рішенні список фірм та оф-
шорних компаній, що бра-
ли участь у відмиванні гро-
шей Коломойського, та ого-
лосила це для безпосередніх 
учасників процесу. 
 Справа ПриватБанку — 
це як уламок розпеченого 
вугілля, який сьогодні наші 
урядовці та силовики, що 
повинні цією справою зай-
матися, перекидають один 
одному. 
 Генеральний прокурор 
Руслан Рябошапка в листо-
паді «вмив руки» (прокура-
тура передала всі 1 тис. 800 
томів справи ПриватБан-
ку до НАБУ), а також запе-
речив щодо чуток, що ГПУ 
займається справами Гон-
таревої і Рожкової. Не ми-
нуло й кількох днів, як го-
лова НАБУ Артем Ситник 
в інтерв’ю заявив, що «у 
справі ПриватБанку НАБУ 
повинно займатися тільки 

можливими порушеннями 
з боку НБУ. А те, як Коло-
мойський виводив гроші, — 
це не компетенція НАБУ».
 Таким чином, в Україні 
сьогодні відсутній правоохо-
ронний орган, де Коломой-
ський був би під слідством. 
Справа ПриватБанку і виве-
дення з нього коштів знову 
залишається без розгляду, 
начебто за дужками. 
 Коломойський насолод-
жується теплим політичним 
оточенням, чого не скажеш 
про тих, хто намагається по-
вернути державі 5,5 млрд до-
ларів. Уперше за всю історію 
незалежної України Націо-
нальний банк офіційно за-
явив про спроби рейдерсько-
го захоплення та проінфор-
мував керівництво The World 
Bank, International Monetary 
Fund (IMF), European Bank 
for Reconstruction and 
Development (EBRD) про 
«факти інформаційної, юри-
дичної та структурної атаки 
на діяльність Національного 

банку України з боку бізнес-
структур Ігоря Коломойсь-
кого, які проходять при пов-
ній бездіяльності та непря-
мій підтримці керівництва 
країни». Економічний екс-
перт Борис Кушнірук: «На-
ціональний Банку України 
відкриває (для Коломойсь-
кого) фантастичні можли-
вості... При тому що Коло-
мойський, не приховуючи, 
говорить про те, що він хоче, 
щоб Україна не продовжила 
співробітнитво з МВФ. А це 
не тільки співробітництво з 
МВФ, це означає припинен-
ня співробітництва зі Світо-
вим Банком, Євросоюзом та 
США». 
 Багато хто попереджав, 
що незалежність НБУ може 
опинитися під питанням і 
що ПриватБанк може пот-
рапити під атаку за прези-
дента Зеленського. Перед-
бачувані також судові спра-
ви проти НБУ, Міністерства 
фінансів та ПриватБанку, 
а ще оплачувані протести 
проти головного фінансово-

го регулятора країни та його 
керівництва. Але нещодавні 
події, коли НБУ та Приват-
Банк стали центром акції те-
рору, залякування та цьку-
вання, коли з ПриватБанку 
евакуювали 300 працівни-
ків, а голова його правлін-
ня Петр Крумханзл, проти 
якого відкрито чотири судо-
ві справи, включаючи спра-
ву «про шпигунські дії», був 
госпіталізований із повідом-
ленням про інфаркт на тлі 
проплачених протестів — це 
поза межею розуміння будь-
якої притомної людини. 
 Через гучні події з бан-
ківськими мітингувальни-
ками якось незвично тихо 
пройшла ще одна нови-
на, пов’язана з ПриватБан-
ком. Один із фінансових 
журналістів, до речі, дуже 
уважний, Василь Пасочник 
із Finbalance звернув увагу 
на офіційний сайт НБУ. На 
ньому повідомлялось, що 
«станом на 25 вересня цього 
року власником 100% відсо-

тків ПриватБанку є держава 
в особі Кабінету Міністрів». 
Коротенька інформація 
викликала бурю в медіа, 
втім, не вдаючись до подро-
биць, ЗМІ одразу підхопили 
версію другого профільного 
інтернет-порталу «Фінансо-
вий клуб»: цей крок зроб-
лено для того, щоб усклад-
нити розгляд позову Коло-
мойського 19 грудня. Нага-
даємо, саме на цю сакральну 
для ПриватБанку дату при-
значено судове засідання 
щодо правомірності націо-
налізації банку. Дивує те, 
що ні пресслужба Мінфіну, 
ні пресслужба НБУ два міся-
ці не звертали уваги на таку 
важливу новину — Приват-
Банк, а втім, ще й держав-
ний Укрексімбанк змінили 
власників. 
 Пізніше Міністерство фі-
нансів обмежилося коротки-
ми коментарями: передача 
акцій ПриватБанку пройш-
ла у відповідності до зако-
ну від 5 червня 2018 року і 
почала застосовуватись до 

ПриватБанку з 20 квітня 
2019 року. 
 Реакція аналітиків на 
цю новину була більш стри-
маною та й питання стави-
лись хіба що в соціальних 
мережах. Як може Кабінет 
Міністрів прийняти на ба-
ланс акції банку? Адже уряд, 
формально, — це клуб добро-
чесних українських джент-
льменів, але він не має ста-
тусу юридичної особи? Якщо 
КМ відсутній в Єдиному ре-
естрі юридичних осіб, то, 
відповідно, він не може бути 
суб’єктом правових відно-
син, і як — технічно — мож-
на було переписати акції в 
системі депозитарного об-
ліку? Чи не призведе це до 
практики Верховного Суду, 
який може визнати такі уго-
ди нікчемними. 
 Хтось таки згадав, що 
від імені Кабінету Міністрів 
може виступати секре-
таріат Кабінету Міністрів 
як суб’єкт права, як юри-
дична особа — згідно з час-
тиною 10 статті 47 Закону 
«Про Кабинет Міністрів Ук-
раїни». Така собі напівтех-
нічна структура, яка органі-
зовує роботу КМ. 
 Можна сподіватись, що 
ПриватБанк не буде без гос-
подаря, хоча знов-таки не-
зрозуміло, хто як власник 
буде представляти його у су-
дах, адже юристів у секре-
таріаті обмаль. Можливо, це 
буде доручення Міністерс-
тву юстиції, яке може брати 
на себе цю справу? 
 За цими суто технічни-
ми запитаннями якимось 
недолугим здається питан-
ня: а хто саме керує секре-
таріатом КМ? А молодий, 
завзятий та iнноваційний 
Дмитро Дубілет. Так, екс-
член правління націоналі-
зованого ПриватБанку, 
який упродовж двох років 
жорстко декларував свою 
позицію «банк забрали». 
Ставши держслужбовцем, 
Дмитро приглушив цю ри-
торику, але ще на початку 
листопада в інтерв’ю зізна-
вався: якби держава домо-
вилась з ексвласником бан-
ку паном Коломойським, 
«це був би win-win варіант. 
ПриватБанк залишився б 
комерційним. А не держав-
ним. Держава б не витрача-
ла багато грошей, а Коло-
мойський би повертав бор-
ги по своїх підприємствах». 
Так вважає Дубілет. 
 Залишимо без коментарів 
ці припущення пана Дубіле-
та-джуніора, бо про бажан-
ня чи небажання пана Коло-
мойського написано багато, 
але все це можна вкласти в 
одне речення: «Борги відда-
ють лише боягузи».
 Як на мене, то в усьому 
іншому пан Дмитро Дубілет 
мені імпонує: молодий, ам-
бітний, освічений, започат-
кував i-gov проєкт... Не біда, 
що анонсований ним перепис 
населення «без перепису» 
роздовбали фа хівці вщент, 
поріг критики в нього — ви-
сокий. Як писав відомий 
політолог Володимир Фе-
сенко: «Цей парубок далеко 
піде. Занадто вже хвацький, 
упертий, креативний, техно-
логічний. І, кажуть, досить 
непоганий менеджер. Ду-
маю, він буде одним із неба-
гатьох міністрів нинішньо-
го уряду, який зостанеться 
і в новому складі Кабміну. 
Якщо, звісно, сам захоче. 
Може і на посаді підняти-
ся». ■

СУД ТА ДІЛО

НеПРИВАТна справа
Держава Україна проти олігарха Коломойського: 
на чиєму боці влада

■

Малюнок з сайта novostiua.org.❙

У медіа просочилась інформація: Лондонський 
суд, у якому розглядається позов державного 
ПриватБанку до Коломойського, все більше 
схиляється на користь держави Україна. 
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«Життя прикрашають дві речі — заняття математикою та її викладання».
Сімеон Дені Пуассон
(1781—1840)
французький математик, механік і фізик

УКРАЇНА МОЛОДА

«Я по-доброму заздрю сучасному 
студенту»
 ■ Миколо Вікторовичу, свого часу 
ви теж закінчили факультет, який нині 
очолюєте. Яким було студентське жит-
тя тоді та як воно змінилося сьогодні? 
 — Справді, я був студентом фізи-
ко-математичного факультету з 1979 по 
1983 роки, навчався на спеціальності 
«Математика». Звичайно, тоді студент-
ське життя було зовсім іншим. Існувало 
значно менше спокус (працювати, подоро-
жувати, розважатись). Сьогодні Київ да-
рує широкі можливості. 
 Тоді ставлення студентів до навчан-
ня було значно сумліннішим. Першокур-
сники були, мабуть, значно зрілішими, а 
стосунки студентів iз батьками — більш 
довірливими і відповідальними, тобто 
мотиваційні основи поведінки і навчання 
були суттєво міцнішими. Ми повніше від-
давалися навчанню, заняттям наукою та 
спортом. 
 За ці роки змінились передумови, умо-
ви, зміст і реалізація навчального проце-
су. Яскравою рисою сьогодення є розви-
неність інформаційно-комунікаційних 
технологій, розширений доступ до дже-
рел інформації і швидкість її поширен-
ня. Якщо раніше лекція іноді була чи не 
єдиним джерелом нових знань, то сьогод-
ні вона почала втрачати цю функцію. Але 
хотілося б акцентувати увагу на тому, що 
в процесі вивчення математичних дис-
циплін лекція ніколи не втратить своєї 
актуальності, вона була, є і буде найопти-
мальнішим (за часом і зусиллями) шля-
хом до наукової істини, кожен крок яко-
го дається непросто.
 Зазначу, що студенти математичних 
спеціальностей вивчають математику не 
так, як майбутні фахівці інших спеціаль-
ностей (технічних, економічних тощо). 
Останні сприймають і приймають мате-
матику як інструмент для розв’язування 
професійних завдань, засіб компактиза-
ції інформації і моделювання реальних 
процесів і явищ. Математики ж, освоюю-
чи методологічні основи науки, виробля-
ючи навики індуктивних та дедуктивних 
міркувань, вивчають математичні теорії 
з повними і строгими обґрунтуваннями 
фактів. Для цього потрібна належна ма-
тематична культура, наполегливість, кон-
центрація зусиль і волі. Не завжди першо-
курсник усвідомлює, що математика і фі-
зика — це ті навчальні дисципліни, при 
вивченні яких не можна нехтувати ос-
новними принципами педагогіки, систе-

матичності і послідовності, а тому пропус-
ки занять, які сьогодні трапляються знач-
но частіше, іноді призводять до катастро-
фічних наслідків, зокрема і «сходження з 
дистанції».
 ■ Чи відбулись якісь зміни у змісті 
навчання за останній десяток років? 
Чи удосконалився він і наскільки ви 
тут ідете в ногу з сучасними трендами?
 — Звичайно, зміни відбуваються. Ми 
намагаємось iти в ногу з часом і нови-
ми можливостями. Наприклад, старає-
мося, аби результати наукових дослід-
жень колег по факультету, українських 
та зарубіжних учених якомога швидше 
дійшли у студентську аудиторію, а сту-
дентів активніше залучаємо до наукових 
досліджень. Я по-доброму заздрю сучасно-
му студенту, який хоче навчатись, бо на-
лежні умови для цього в нього є i їх дуже 
багато.
 Зауважу, що в останні десятиліття сут-
тєво поглибилась співпраця факультету 
з Національною академією наук Украї-
ни. Сьогодні успішно функціонує спіль-
на з Інститутом математики НАНУ нау-
кова лабораторія фрактального аналізу, в 
якій ведуться різнопланові дослідження 

фрактальних властивостей різних мате-
матичних об’єктів. Щорічно проводяться 
зустрічі студентів, аспірантів та співробіт-
ників з академіками. 

З фізикою — на рандеву, а з наукою 
— на пікнік 
 ■ Я знаю, що викладачі нині активно 
проводять політику щодо залучення до 
педагогічної роботи не лише майбутніх 
випускників 10—11 класів, тобто по-
тенційних абітурієнтів, але й дітей се-
редньої школи. Розкажіть детальніше, 
будь ласка, як це відбувається і яких 
результатів очікуєте?
 — Так, справді, співробітники фа-
культету, проводячи інформаційну, про-
форієнтаційну, агітаційну роботу, знач-
ну увагу приділяють популяризації на-
укових знань та педагогічної професії. 
При цьому використовують різні форми 
роботи зі школярами і зацікавленою мо-
лоддю. В останній час традиційними ста-
ли такі заходи, як «Рандеву з фізикою» та 

«Науковий пікнік». Факультет був ініціа-
тором проведення в університеті науково-
популяризаційного заходу «Цікава наука 
— Science is fun» для учнів шкіл, молоді 
і дорослих, основна ідея якого — проде-
монструвати, що наука — цікава, важли-
ва і доступна для кожного, якщо про неї 
говорити простими словами. В межах за-
ходу для дітей і молоді студенти прово-
дять майстер-класи, ігри, наукові кон-
курси. Кожен відвідувач може відчути 
себе справжнім ученим: відтворити нау-
ковий експеримент власноруч, покерува-
ти роботом або пройти науковий квест.
 Із метою виявлення талановитої мо-

лоді, яка має інтерес та здібності до мате-
матики та педагогічної діяльності, в уні-
верситеті функціонує «Університет май-
бутнього вчителя фізики та математики», 
слухачі якого мають можливість на безко-
штовній основі поглибити свої предметні 
знання, підготуватись до ЗНО, до вступу 
та навчання в університеті. 
 У цьому навчальному році у структурі 
«Університету майбутнього вчителя фізи-
ки та математики» почала функціонувати 
Лабораторія інтелектуального розвитку 
для учнів 5-6 класів. Заняття з математи-
ки, експериментальної фізики, астроно-
мії і робототехніки за програмами, зміст 
яких виходить далеко за межі шкільної 
програми, проводяться щосуботи, участь 
в них беруть більше 70 дітей із Києва та 
області. До проведення занять долучаємо 
студентів та магістрантів факультету.
 Тримісячний термін функціонування 
Лабораторії продемонстрував підвище-
ний інтерес школярів до цих занять, про 
що свідчать позитивні відгуки учнів та 

їхнiх батьків. Тому наступного року пла-
нуємо розширити контингент учасників 
у роботі Лабораторії, залучивши учнів 7-9 
класів. У цій роботі ми вбачаємо нашу со-
ціальну місію підвищити зацікавленість 
дітей фізико-математичними дисципліна-
ми, виплекати любов до них.

«Дуальна форма освіти є сьогодні 
доцільною»
 ■ А яких саме фахівців готує ваш 
факультет?
 — Сьогодні факультет готує фахів-
ців (бакалаврів та магістрів) за спеціаль-
ностями: «Середня освіта (математика)», 
«Математика», «Прикладна математи-
ка», «Середня освіта (фізика)», «Фізика 
та астрономія». Крім цього, здійснює під-
готовку кандидатів та докторів наук з ма-
тематичних, фізичних та педагогічних 
спеціальностей. 
 При вступі в магістратуру з обраної 
спеціальності абітурієнт має можливість 
вибрати освітньо-наукову або освітньо-
професійну програму з різними терміна-
ми навчання.
 У структурі фізико-математичного фа-
культету — 7 кафедр (вищої математики, 
математичного аналізу та диференціаль-
них рівнянь, математики і теорії та мето-
дики навчання математики, загальної та 
прикладної фізики, експериментальної і 
теоретичної фізики та астрономії, теорії та 
методики навчання фізики і астрономії, 
методології та методики навчання фізи-
ко-математичних дисциплін вищої шко-
ли), професорсько-викладацький склад 
яких систематично збагачує та вдоско-
налює зміст навчання. Так, у 2009 році 
було відкрито нові напрями підготовки 
(спеціальності та спеціалізації), зокрема, 
спеціалізація «Фінансова математика»; у 
2012 році започатковано підготовку бака-
лаврів та магістрів з астрономії; у 2018-му 
— математиків-аналітиків iз дослідження 
операцій, прикладних програмістів; роз-
почато підготовку вчителів математики і 
фізики з правом викладання англійською 
мовою. 
 Із цього року факультет бере участь у 
пілотному проєкті впровадження дуальної 
форми здобуття освіти в систему підготов-
ки вчителів математики та фізики. Він пе-
редбачає поєднання навчання в магістра-
турі з роботою за фахом, тобто навчання і 
реальна практична діяльність відбувають-
ся одночасно. В умовах гострого дефіциту 
вчителів математики, фізики та інформа-
тики в Україні, коли нині більшість ма-
гістрантів факультету працює в освітніх 
закладах міста Києва, цей оптимізацій-
ний крок є і суспільно доцільним, і освіт-
ньо виправданим.
 ■ Ви сказали про дефіцит учителів iз 
математики й фізики. Відповідно, вже 
який рік поспіль, проводячи підсумки 
вступної кампанії, відчувається й дефі-
цит абітурієнтів на точні науки, фізико-
математичним спеціальностям надають 
усе менше переваги порівняно з філо-
логією, правом, менеджментом, іншим 
дисциплінам переважно гуманітарного 
профілю. Педуніверситет, очевидно, не 
є винятком у цій загальній тенденції. Як 
гадаєте, до яких наслідків це може при-
звести у майбутньому? 
 — Дійсно, сьогодні факультет має труд-
нощі з набором студентів, оскільки, м’яко 
кажучи, учительська професія не попу-
лярна серед випускників шкіл. Причиною 
цього є невисокі заробітна плата і соціаль-
ний статус вчителя, непрості умови праці. 
Але ті, хто любить дітей, фізику і матема-
тику, думають про майбутнє суспільства, 
все-таки обирають цю благородну і суспіль-
но важливу професію, сумлінно навчають-
ся і після закінчення йдуть до школи. 
 За існуючої сьогодні системи всту-
пу до закладу освіти більше 10% першо-
курсників вважають свій вибір невдалим 
або неправильним і згодом відраховують-
ся за власним бажанням або за неуспіш-
ність. На факультеті навчатись непросто 
(це так!), але він дає якісну освіту і про-
фесійну підготовленість. Про це свідчать 
як відгуки самих випускників, так і керів-
ників закладів освіти, в яких наші випус-
кники працюють. ■

ДО ЮВІЛЕЮ

«У вивченні точних 
наук важливі дисципліна 
і наполегливість»
Декан фізико-математичного факультету НПУ імені Драгоманова Микола 
Працьовитий — про те, як «не зійти з дистанції» у вивченні математики і фізики, 
профорієнтацію зі шкільної парти та чому заздрить сучасним студентам   

■

«На факультеті навчатись непросто (це так!), але він дає якісну освіту і 
професійну підготовленість».

Микола Працьовитий.❙

Тетяна УРИСЬ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова — напередодні 
святкування свого 185-річчя. Сьогодні — це сучасний заклад вищої освіти педаго-
гічного профілю (хоча має й інші непедагогічні спеціальності) з потужними факуль-
тетами, становлення кожного має свою окрему цікаву історію, і втілення проєкту 
«Нова українська школа» стає її новим витком. Про те, чим живуть факультети пе-
дуніверситету, з якими викликами стикаються, продовжуємо розповідати на сторін-
ках «УМ».
Чим живе один із «найсерйозніших» факультетів університету — фізико-матема-
тичний, розповідає його декан — доктор фізико-математичних наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, 
відмінник освіти України Микола Працьовитий. Символічно, що саме сьогодні Ми-
кола Вікторович святкує своє 60-річчя. Многая літа ювіляру!
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Крістіна ЧАГАРНА, студентка

 Кожного дня, приходячи на 
пари,бачу одну й ту саму кар-
тину: вічно невиспані студенти 
сидять за партами, труть очі й, 
позіхаючи, слухають викладача, 
який розповідає новий матеріал 
або штурмує питаннями ауди-
торію. Ми звикли до цього і знає-
мо, що оскільки людина викла-
дає в університеті, то має певний 
статус та достатній рівень знань, 
аби поділитися ними з молодшим 
поколінням, тому довіряємо їй. 
Проте інколи в нас, студентів, ви-
никає питання — чи навчаються 
викладачі так само, як ми? Та бо-
дай кожен хотів би побачити пов-
ну аудиторію вчителів, які ледь-
ледь встигають конспектувати 
матеріал або ховаються від черго-
вої атаки питанням.
 І ось мені випала така мож-
ливість — на власні очі спостеріга-
ти за тим, як люди, що навчають 
нас, навчаються самі. У Київсь-
кому університеті імені Бориса 
Грінченка відбувся майстер-клас 
«Професійний бренд викладача» 
від доцента кафедри психології 
особистості та соціальних прак-
тик Тетяни Петрівни Цюман. 
 Зайшовши до аудиторії, бачу 
лекторку, Тетяну Петрівну, та 
викладачів, що очікують почат-
ку майстер-класу. Один шукає 
ручку з зошитом, інший сидить у 
телефоні, а деякі перешіптують-
ся між собою, обговорюючи щось 
i сміючись. Ось лунає дзвінок, що 
сповіщає про початок пари. 
 «Ще раз добридень усім! Мене 
звати Тетяна Петрівна...» — пред-
ставилась лекторка, аж тут чую 
стук у двері.
 «Вибачте за запізнення... — 
винувато промовила викладач-
ка, що сьогодні в ролі студентки, 
— застрягла в заторі».
 Вона швидко зайняла своє 

місце, а мені стало цікаво, чи сва-
рить вона за запізнення на свої 
лекції? 
 «Тож рухаймося далі, — пе-
ребив мої думки голос Тетяни 
Петрівни, — для початку давай-
те поміркуємо над тим, для чого 
викладачу професійний бренд?» 
 Одразу бачу підняті руки, 
викладачі-студенти готові від-
повісти. 
 «Для впізнаваності», — лунає 
перша відповідь.
 «Для конкуренції» , «Для по-
зиціонування», — чуємо другу і 
третю. 
 Далі аудиторія отримує вже 
практичне завдання: «Занотуйте 
собі, будь ласка, відповіді на такі 
питання: що ви бачите, коли за-

ходите до аудиторії? З якими про-
ханнями до вас звертаються інші 
викладачі найчастіше і що з цьо-
го ви робите найкраще?» . 
 В аудиторії запанувала тиша. 
Викладачі задумливо та зосеред-
жено почали писати. Хтось гри-
зе ручку і дивиться у вікно, хтось 
уже встиг написати цілу поему, 
а є й такі, що, не поспішаючи, 
розглядають щось у телефонах. 
«Хіба ми так само виглядаємо на 
парах?» — подумала я. 
 «Колеги, тепер спробуйте об-
рати, що з цих трьох позицій у 
вас виходить найкраще», — го-
лос лектора перериває роздуми. 
 Знову спостерігаю за вдумли-
вими поглядами. 
 «Добре, а тепер проаналізуємо 

ваші відповіді! Хто хоче розпоча-
ти?»
 Усі зніяковіло почали відво-
дити погляди або робити вигляд, 
що ще не закінчили відповіда-
ти на питання. Видно, повністю 
вжилися у роль студентів, бо виг-
лядають, швидше, як зніяковілі 
першокурсники, а не наставни-
ки, що впевнено викладають ма-
теріал на парах. 
 Нарешті, перша рука і від-
повідь. За нею — некваплива дру-
га, а далі більш впевнено третя, 
четверта, п’ята... Бо не так страш-
но відповідати, коли перед тобою 
хтось уже це зробив. 
 Наступним завданням для 
викладачів було написати девіз, 
який можна помістити на влас-

ну сторінку сайта кафедри, ви-
користовуючи відповіді на попе-
редні питання. Це завдання було 
для того, щоб кожен зміг оцінити 
себе, свої сильні сторони і пред-
ставити їх так, щоб зацікавити 
переглядачів. 
 Далі Тетяна Петрівна пояс-
нила, навіщо ж потрібен бренд 
викладачеві. Найголовнішим, на 
чому наголосила лекторка, були 
потреби студентів. Жоден сту-
дент не хоче бачити перед собою 
нудного, некомпетентного викла-
дача, а зацікавлений у тому, щоб 
його навчала людина, яка є ціка-
вою та знається на своїй справі, 
може не просто дати сухі факти, 
а й поділитися власним досвідом. 
Тож створення професійного брен-
ду відіграє у цьому дуже важливу 
роль. Коли студент уперше прихо-
дить на пару до викладача, він уже 
має певну інформацію про нього з 
вуст старших студентів чи з ма-
терiалiв, розмiщених на сайті. 
 Останнім пунктом майстер-
класу були практичні поради, що 
допоможуть при створенні брен-
ду. Це й просування власної про-
фесійної сторінки, формування 
блогу та складання резюме викла-
дача. 
 «Я щиро дякую вам за ці пів-
тори години. Сподіваюсь, вони 
були продуктивними і корисни-
ми для вас!» — закінчує лекцію 
Тетяна Петрівна. 
 Тиша, що панувала в ауди-
торії впродовж лекції, миттю 
розвіялась. Почулися оплески, 
слова подяки. Хтось підходить 
до лекторки, аби подякувати за 
лекцію, чи поставити запитання, 
хтось неквапливо збирає речі, а 
деякі швидко побігли до вихо-
ду, мабуть, поспішають додому, 
засвоювати новий матеріал, а 
може, вже повністю відчули себе 
студентами і вирушили на прогу-
лянку. ■

Марія НОВІК,
студентка Київського університету 
імені Бориса Грінченка

 Лего на уроках, а на перервах — гра 
з інтерактивною підлогою та кінетич-
ним піском… Це те, про що мріяли шко-
лярі ще три роки тому, і те, що є звичним 
для сучасного учня. Такі докорінні змі-
ни в навчальному процесі зумовила ре-
форма «Нова українська школа» і запо-
чаткування проєкту LEGO «Сприяння ос-
віті» в Україні. На сьогодні до нього залу-
чено 200 навчальних закладів у вісьмох 
областях. Школа I-III ступенів №309 міс-
та Києва стала пілотною і вже третій рік 
працює за новими стандартами. The LEGO 
Foundation та керівництво закладу запро-
сило журналістів на діяльнісний урок для 
учнів 3-го класу, де кожен присутній міг 
відчути на собі переваги та недоліки цієї 
методики. Як це — навчатися через гру? 
Краще один раз побачити, ніж сто разів 
почути. 
 Раніше ця школа аж ніяк не відріз-
нялася від інших, проте зараз її коридо-
ри радше схожі на сучасні інтерактив-
ні виставки. Тут тобі дошки з кінетич-
ним піском, з якого можна зліпити гори 
в мініатюрі, басейн iз кульками, проєкто-
ри, підлога з іграми, скеледром і, звичай-
но, м’які крісла-мішки для комфортно-
го відпочинку. Учительки по-доброму за-
здрять діткам, бо й самі хотіли би так роз-
важатися на перервах. У класах не менш 
яскраво: кольорові наліпки, дитячі виро-
би, малюнки, екран настрою та новітня 
техніка. Парти стоять не рядами, як ми 
до того звикли, а своєрідними групами, 
щоби учням було комфортно працювати в 
командах. Не встигли ми все й роздивити-
ся, як учителька Наталія Іванівна запро-
сила нас, журналісток, стати ученицями 
3-го класу. Сівши за власний «круглий» 
стіл, ми помітили оті славнозвісні цеглин-
ки. Як працювати з ними на уроці «Я до-
сліджую світ», не зрозуміло. Тема заняття 
— «Енергія». Ми віртуально подорожува-
ли різними електростанціями, обговорю-
вали їхні особливості та були помічниця-

ми маленьких дослідників. У кінці кожен 
за допомогою цеглинок голосував за най-
кращий, на його думку, вид електростан-
цій, створюючи діаграму. Мимоволі зга-
дую, як у початковій школі плакала над 
зошитом iз математики і носила важкий 
наплічник iз нецікавими підручниками. 
 Свого часу освітня реформа викли-
кала деякі побоювання серед батьків: чи 
дасть початкова школа потрібні теоретич-
ні знання і чи не відволікатиме дитину іг-
рова форма. Учителька НУШ Алла Товс-
топльот зауважує: «Звичайно, ніхто досте-
менно не знав, як швидко першокласни-
ки звикнуть до лего, але ми дуже чекали 
на нього. Попередній набір учнів уже пот-
ребував змін. Ще тоді ми запроваджува-
ли подібні елементи інтегрованої роботи. 

Першим завданням учителя було навчити 
дітей користуватися цеглинками і склас-
ти їх після використання. До того ж ми 
створили спільні правила командної робо-
ти. Дисципліна і повага один до одного по-
над усе. Слід сприймати лего не як іграш-
ку, а як інструмент, що допомагає урізно-
манітнити навчальний процес. Важко не 
помітити, як змінилися учні. Вони стали 
більш розкутими, відкритими та сміливи-
ми у  прийнятті рішень. У вчителів є мож-
ливість дати дітям свободу спиратися на 
власний життєвий досвід». Усе ж думки 
батьків розділилися: одні націлені на ака-
демічні знання і підтримують стару систе-
му, а інші розуміють потребу таких змін і 
сфокусовані на успішній реалізації свого 
чада в майбутньому.

 «Знання, не пропущені через емоцію, 
— це лише науковий факт, — зазначає 
керівниця освітніх проєктів The LEGO 
Foundation Оксана Рома. — Науковці про-
аналізували відомі педагогічні системи 
та інтегровані методики і з’ясували, що 
діяльнісний підхід є спільним для кож-
ної з них. Визначено п’ять характерис-
тик, що є орієнтирами якісної взаємодії 
педагогів iз дітьми: значуща (діяльність, 
пов’язана з середовищем учня), соціаль-
на (взаємодія в парі чи команді, пошук рі-
шень і компромісів), активна (фізичне та 
ментальне включення у процес), мотиву-
вальна (можливість шукати різні варіан-
ти, генерувати ідеї та припущення) і радіс-
на (задоволення від навчання). Остання 
характеристика є надзвичайно важливою. 
Мотивація учнів залежить від емоцій. На-
віть більше, учні НУШ стали менше хворі-
ти, тому що не бояться йти до школи. Їх не 
сварять і не порівнюють. Кожна думка та 
ідея важливі».
 Фонд LEGO не працює з імплемента-
ційними проєктами у сфері середньої осві-
ти в Україні. Робота з початковою школою 
досі не завершена. Пілотні заклади в аван-
гарді, але до них треба залучати інші. Сло-
вом, у кожному регіоні є над чим працюва-
ти. Усім педагогам потрібна підтримка і на-
ставництво, адже вони піклуються про ді-
тей і хочуть, щоб про них теж хтось дбав. 
 Ольга Тимошенко, директорка шко-
ли, відверто ділиться своїми враження-
ми: «Нам вдалося переконати весь тру-
довий колектив в ефективності діяльніс-
ного підходу. Ми пробуджуємо бажання 
навчатися впродовж усього життя і діли-
тися своїми здобутками один з одним. Те, 
чого вчимо дітей, вкладаємо у вчителів. 
Це найбільший успіх. Викликом є тиша 
серед тих, хто має дати знання вчителям 
середньої школи. Програм немає. Педаго-
ги займаються самодіяльністю». 
 Безумовно, початок реформи досить 
вдалий, але успіх середньої школи вила-
ми по воді писаний. Часу обмаль, тому до-
сить шкрябати поверхню. Пора піднімати 
глибинні освітні пласти, аби все проробле-
не не було даремним. ■

МАЙСТЕР-КЛАС

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

■

ЕКСПЕРИМЕНТИ

Покоління LEGO
Як проєкт «Сприяння освіті» змінив підхід до навчання

■

Викладачі знову відчули, як це бути студентами.❙

Навчатися через гру емоційно і ефективно.❙



ЕПІСТОЛЯРІЙ

Лист сину
У передчутті зустрічі
Тамара СТАНКОВА, 
член Національної спілки письменників України
Сарни, Рівненська область

 Заходжу в синову кімнату — це найзатишніше міс-
це в нашому домі. Тут усе таке рідне і дороге. Тут його 
дух, його запах, його світлини на стіні. Ось він на Но-
ворічному святі у дитсадку в костюмі пірата. Такий 
кумедний — чи то серйозний, чи наляканий спала-
хом фотокамери. Тут йому лише три. А ось уже шко-
ляр. Розумні допитливі оченята, рум’янець на щіч-
ках — тут уже десять. Ось уже випускник — кружляє 
у танці з Оленкою. Як вони дивляться один на одного! 
Кохання так і ллється з їхніх очей, зливається в єди-
не, утворюючи повноводну ріку, в якій вони пливуть, 
ніби два лебеді — чорний (мій Юрась) і білий (Олен-
ка), не помічаючи нікого навкруг. А ось найсвіжіше 
фото — у камуфляжі, з автоматом, разом із побрати-
мами. Знаю кожного — адже стільки часу вони пліч-
о-пліч у тих вогких окопах під ворожими кулями. Усі 
вони стали для мене синочками. У сина завжди було 
багато друзів. Напевно, оця щира посмішка, блиск в 
очах притягували людей до мого Юрасика. На цьому 
фото усе такий же і водночас зовсім інший: дорослий 
і змужнілий — уже не хлопчисько, а солдат, громадя-
нин, захисник Вітчизни. А погляд переконливо дово-
дить: не бійся, мамо, будь спокійна, я охороняю твій 
сон, я на сторожі миру в країні, вір мені.
 Ой, треба ж йому написати й сьогодні! Пишу щод-
ня. «Здрастуй, Юрасику. Як ви там сьогодні? Моя под-
руга — сусідка Галина — дивується: «І про що ти йому 
пишеш щодня? Де вже й тих слів набратися?». Див-
на вона. Я ж мати. Слова линуть із материнського сер-
ця, як птахи з вирію до рідного краю. У кожного слова 
своє призначення. Якесь приголубить, якесь зігріє, а 
те збадьорить, інше допоможе підвестися, якщо, крий 
Боже, впаде. А може, він якраз схилиться над моїм 
листом, щоб розібрати в сутінках, що там написано, 
і в цей момент куля ворожого снайпера, призначена 
Юрасику, пролетить мимо. Отакі вони, материнські 
слова, синоньку мій: м’які й теплі, мов пух, і тверді 
та міцні, як криця. Кожне моє слово — то оберіг. Твій 
і твоїх побратимів. Ми так вас любимо, прагнемо за-
хистити, молимося, щоб настав мир і ви повернулися 
живими. А ще — ми віримо, що Україну ви не віддас-
те.
 Зізнаюсь, Юрчику, що сьогодні в мене з’явилось 
якесь дивне передчуття — воно бентежить мене і три-
вожить. Чогось із самого ранку заходилась прибирати 
у твоїй кімнаті. Тепліше натопила грубку. Відсувала 
фіранку, щоб впустити промінці вранішнього сон-
ця у твою кімнату, і замилувалася кущем калини у 
білій сніговій шубі. Пам’ятаєш, як він у нас з’явився? 
Ще малим ти якось побачив снігура, спитав, що то за 
пташка. Потім сміявся: мовляв, чому зветься снігур, 
якщо він зовсім не білий, як сніг, а червоногрудий. Я 
й сказала, що це тому, що взимку снігурі харчують-
ся червоними ягодами калини, тому їхні грудки і по-
червоніли. Ти сказав, що хочеш посадити кущ кали-
ни біля хати, щоб до нас прилітали снігурі. І не забув 
— весною ми посадили цю калину під твоїм вікном. Ти 
підростав — і калина розрослась. Цієї весни вона за-
цвіла так, ніби молоком облита. А восени віти аж вги-
налися під вагою червоних кетягів. А сьогодні вночі 
сніг припорошив усе білою пухкою ковдрою. Я гляну-
ла й отетеріла: калинові ягідки, що подекуди видні-
лися з-під снігового покриву, здалися мені краплин-
ками свіжої крові, що просочується крізь білі бинти 
на пов’язці пораненого. Як у мене защеміло серце! Як 
воно закалатало! Який крик вирвався у мене з грудей! 
А в уяві, мов кінокадри, пробігали жахливі сцени 
бою… Я обм’якла всім тілом і опустилась на стілець. 
Не знаю, як довго була в тому заціпенінні. Та раптом 
кущ захилитався, снігові шапки посипались додолу 
— це прилетіла зграйка снігурів. Вони весело щебе-
тали, діловито дзьобали червоні ягідки, а один, пере-
хиляючи голівку набік, увесь час поглядав і чорною 
блискучою намистинкою свого ока дивився просто на 
мене крізь віконну шибку. Може, дякував за ласощі 
чи, може, сповіщав щось про тебе? Любий синочку, 
де ти? Як ти? Чи живий-здоровий? Так хочеться тебе 
обійняти. Розцілувати. Господи, а чи не поганий знак 
принесли мені снігурі?
 Чую: брязнула хвіртка, сніг рипить під чиїмись но-
гами. Бровко не гавкає, а радісно скавулить — зна-
чить, не чужий. Це, певно, Галя-сусідка. Вона щоден-
но навідується: то ніби по сіль, то по якусь таблетку, а 
насправді — щоб розрадити мене — знає, як мені три-
вожно і самотньо без сина. Цікаво, яку причину вона 
назве сьогодні. «Та заходь уже, що ти там тупцяєш! Я 
тут, у Юрковій кімнаті». — «Це не Галя, це я, мамо! 
Я приїхав!» ■

■

І. ШІМАНЧУК
Рівне

 Григорiй Омельченко в «УМ» 
від 4.09.2019 р., класифікуючи 
агентуру КДБ, назвав особливо 
цінних агентів впливу. В особі 
Медведчука (Соколовського та 
Рабіновича (Жолудя) маємо цих 
агентів, яких Путін узяв на осо-
бистий зв’язок, вони перебува-
ють у владі, володіють телека-
налами, їх використовують як 
резидентів, особисто і через ЗМІ 
впливають на населення Украї-
ни, а також на дії влади, через 
пропаганду своїх капітулянт-
ських законопроєктів, мають 
можливість безперешкодно їз-
дити в Москву і особисто допові-
дати шефу Путіну про події в 
Україні та одержувати від нього 
нові завдання щодо її ослаблен-
ня та знищення. 
 Путін, погрожуючи, вже за-
стеріг нову владу, щоб вона не 
чинила ніякого тиску на ка-

дебістську опозицію, як це було 
при Порошенку.
 Англія 80 рокiв тому на само-
ті вела війну з Німеччиною. Чи 
міг хтось з англійських лордів 
спокійно, не криючись, літати в 
Берлін і доповідати Гітлеру про 
події і плани Англії в боротьбі з 
Німеччиною? Крім України, та-
кого ще світ не бачив, не чув і 
не читав. Воістину, Україна — 
унікальна країна, як і її керів-
ництво та народ, що дозволяють 
відкрито працювати путінській 
агентурі.
 Путін звик добиватися своїх 
цілей через «зелених» чоловіч-
ків, обурений натовп, агентів 
впливу і таких партій, як «Опо-
зиційна платформа — За жит-
тя», що зіграли ключову роль в 
анексії Криму та окупації части-
ни Донбасу. Пішовши, за бажан-
ням Путіна, на Мінські угоди, 
Україна воює вже шостий рік, 
а Росія не виконала ще жодно-
го зобов’язання з цих угод. На 

вимогу Путіна звільнивши бо-
йовика Цемаха, свідка розстрі-
лу рейсу МН17, Україна ризи-
кує залишитись без підтримки 
Заходу у війні з Росією. Для де-
ржавного керівництва 14 тисяч 
загиблих і героїчний подвиг на-
ших розвідників нічого не вар-
ті. Основне бажання Путіна — 
повісити цей теракт на Україну. 
Це йому вдасться при такій по-
ведінці керівництва держави.
 Біда України, що при владі 
перебувають люди, які не дума-
ють стратегічно, а лише тактич-
но, слухаючи радників, які схи-
ляють їх до неправильних дій.
 Ізраїль ніколи б не мав своєї 
держави, якби дослухався по-
рад Заходу. Україна  не стала б 
державою, якби Рух послухав-
ся порад президента США Буша-
старшого. Поступки ворогу за-
вжди грають на його користь. 
Тільки тверда позиція щодо на-
ціональних інтересів веде до пе-
ремоги. ■

У Європу тримаємо путь! — 
вигукнув прем’єр хвалькувато,
вставши на самоката.
— Один момент! — перебив президент,

— я попереду, я попереду, — 
і сів на велосипеда.
Давай, підтягуйся, електорат!
вперед, дороги вже нема назад! 
Давай, не відставай!
Поки безвізовий режим,
будем сюрпризом їм,
хай знають наші друзі милі,
що ми найбільш екодозрілі
хай живе самокатно-велосипедна ера,
на ділі, а не на паперах!
З міських квартир і сільських хат 
підтягуйся, електорат! ■

Україні не потрібно спеціально будувати локації для зйомок історичних фільмів, адже, маючи таку кількість замків, палаців, 
церков та інших історичних та культурних пам’яток, ми можемо стати (та й до цього бували не раз) справжнім голлівудом у 
цьому плані.
Цього разу наша розповідь про ще один палац на Вінниччині. Неподалік обласного центру, в селищі Вороновиця, розташовано 
палац Грохольських. Наприкінці ХVІІІ ст. польський магнат — граф Міхал Грохольський, син брацлавського судді Францішека 
Ксаверія — почав будівництво цього оборонного замку-палацу. Біля будівлі стояли дві башти, від яких тяглися рів та вал, що 
створювало перепони для різних зайд. Сам же палац звели у стилі раннього класицизму.
На жаль, мало що з величі та багатства цього родового гнізда Грохольських збереглося: немає величних і розкішних 
чорного, арабського, турецького, помпейського, гербового залів, зникла величезна бібліотека в 10 тисяч фоліантів, колекція 
лицарських обладунків i зброї — час та буремні події кількох століть не пощадили надбання і працю людських рук. Проте 
збереглася сама будівля — пишна та горда, класична та сучасна водночас.

ГЛАС НАРОДУ

Тільки тверда позиція 
веде до перемог,
або Чужих порад дослухайся, а своє роби

■

ПОЛІТПАРНАС

Сюрприз
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

■
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Ольга СУХОБОКОВА, 
кандидатка історичних наук, доцент 
КНУ імені Тараса Шевченка

12 грудня 1949 року почала регу-
лярне мовлення Українська служ-
ба американської федеральної 
радіостанції «Голос Америки», по-
зивні якої добре пам’ятають україн-
ці старшого віку. Попри «глушін-
ня» та заборони, чимало громадян 
СРСР примудрялися «спіймати» її 
передачі на коротких хвилях своїх 
приймачів, щоб дізнатися не лише 
про США та головні події в світі, а 
й про ситуацію в СРСР та Україні. 
Адже «Голос Америки» та інші, 
як їх називало керівництво СРСР 
— «ворожі голоси», слугували 
джерелом альтернативної інфор-
мації, що не збігалась з офіційни-
ми вихолощеними цензурою та за-
ідеологізованими повідомленнями 
радянських ЗМІ.

Противага нацистській 
пропаганді
 «Голос Америки» (нині най-
потужніша міжнародна муль-
тимедійна радіотелеелектронна 
система) був заснований урядом 
США як федеральна радіостан-
ція в 1941-му в Нью-Йорку. Це 
було одним з етапів підготов-
ки вступу Сполучених Штатів 
до Другої світової війни: «Голос 
Америки» мав слугувати проти-
вагою нацистській пропаганді. 
Вперше «Голос Америки» «заго-
ворив» 24 лютого 1942 року ні-
мецькою мовою. Невдовзі було 
налагоджено мовлення англій-
ською, французькою та італійсь-
кою мовами, на початку 1943-го 
радіостанція мала 27 національ-
них відділів, а ще через рік в ефір 
виходили сотні радіогодин понад 
40 мовами світу.
 Із завершенням Другої сві-
тової війни та початком «холод-
ної війни» діяльність «Голосу 
Америки» набула нового зміс-
ту — він став одним із важли-
вих інструментів ідеологічно-
го протистояння США та СРСР 
у «холодній війні». Так 17 лю-
того 1947 року розпочала мов-
лення Російська служба «Голо-
су Америки». Водночас перед 
керівництвом радіостанції пос-
тало завдання організувати мо-
влення і мовами інших народів, 
що проживали на території 
СРСР, насамперед українською, 
адже мовлення для українців — 
нації, що становила найбіль-
шу потенційну загрозу ціліс-
ності СРСР (недарма Сталін та 
радянське керівництво так за-
взято й цілеспрямовано прово-
дили політику фізичного зни-
щення українців у попередні 
десятиліття) — відігравало над-
звичайно важливу роль в інфор-
маційно-політичній боротьбі з 
СРСР. До того ж цього домагала-
ся й українська діаспора: амери-
канські українці систематично 
і наполегливо писали звернен-
ня до своїх конгресменів, аби ті 
лобіювали створення Українсь-
кої служби «Голосу Америки». 
З аналогічними закликами до 
Конгресу США зверталися й ук-
раїнці, що мешкали в Європі.
 Так, у 1948 році було при-
йняло рішення про організа-
цію першого українського за-
океанського радіоголосу. Рані-
ше радіопрограми українською 
з’явилися на радіо Ватикану (в 
грудні 1939 р.), Українська ре-
дакція радіо «Свобода» існує з 
1954 р., а Українська служба 

Бі-Бі-Сі почала мовлення лише 
у 1992 р.

Перші дев’ять постійних 
працівників та двоє тимчасових
 По допомогу у створенні Ук-
раїнської служби керівництво 
«Голосу Америки» звернулося 
до свідомого і послідовного бор-
ця за незалежність України та її 
демократичний розвиток Ники-
фора Григорієва (1883—1953) 
— українського громадського і 
політичного діяча, вченого-сус-
пільствознавця, міністра освіти 
УНР, очільника низки українсь-
ких установ у Чехії, лідера ук-
раїнських соціалістів-револю-
ціонерів, публіциста, видавця та 
просвітника.
 Головними аргументами на 
користь кандидатури Н. Гри-
горієва для керівництва «Голо-
су Америки» стали його безко-
мпромісна позиція щодо біль-
шовицької влади та активна 
публічна діяльність в Америці, 
спрямована на популяризацію 
України та українського націо-
нального руху, відповідність 
його ідей цінностям демокра-
тичного суспільства і його ав-
торитет в українській громаді 
США і Канади та американсь-
ких медіа, організаторські здіб-
ності. Важливим, з огляду на за-
вдання «Голосу Америки», було 
і те, що Н. Григоріїв контакту-
вав із сотнями українських гро-
мадських діячів, лідерами різ-
них політичних угруповань та 
організацій в Європі, Північній 
та Південній Америці, на Сході. 
Н. Григоріїв мав і чималий до-
свід журналістської та публі-
цистичної роботи, був редакто-
ром і видавцем низки українсь-
ких часописів в Україні, Че-
хословаччині та США. У 1941 
р. він став ведучим української 
радіопрограми у м. Скрентон, 
й у 1943 р. у розпал Другої сві-
тової війни намагався органі-
зувати трансляцію українсько-
го радіомовлення з Америки до 
Європи.
 У листопаді 1949 р. органі-
зацію Української служби «Го-
лосу Америки» було завершено. 
Її штат складали дев’ять постій-
них працівників та двоє тимча-
сових. Символічно, що вони 
були з різних регіонів Украї-
ни — Київщини, Лівобережжя, 
Холмщини, Поділля, Галичи-
ни. За словами Н. Григоріїва, у 
такий спосіб Українська служ-
ба «Голосу Америки» від само-
го початку представляла «цілу 
соборну Україну». Через місяць 
інтенсивної підготовки служба 

розпочала регулярне мовлен-
ня. Перша півгодинна програма 
українською пролунала в ефірі 
«Голосу Америки» 12 грудня 
1949 р. об 11.00. Її провели дик-
тори Євген Приходько, Олена 
Нессіна та Іван Колосів.
 На початку мовлення Ук-
раїнської служби його обсяг ста-
новив п’ять годин на добу для ук-
раїнського населення СРСР, у 
тому числі одну годину для україн-
ців на Далекому Сході СРСР. При-
чому це був один із найпопулярні-
ших «ворожих голосів», як нази-
вали у СРСР західні радіостанції. 
За даними американських дослід-
ників, у 1980-х роках слухацька 
аудиторія «Голосу Америки» в Со-
юзі сягала 30 млн.
 Однією з найприкметніших 
особливостей роботи Українсь-
кої служби «Голосу Америки» 
було те, що поряд з інформуван-
ням про поточні події та політи-
ку США, найважливішим на-
прямом її діяльності стала куль-
турно-просвітницька діяльність, 
спрямована на ознайомлення 
слухачів з історією та культу-
рою українського народу і фор-
мування національного світог-
ляду. 
 Аналіз щоденної сітки про-
грам Української служби за 
1949–1952 роки, за керівниц-
тва Н. Григоріїва, засвідчує, 
що майже кожна її програма та 
кожна хвилина ефіру були за-
повнені інформацією про Ук-
раїну, українців, українську іс-
торію, культуру, становище ук-
раїнського народу. 
 Значна увага приділялась 
особистісному виміру українсь-
кої історії та культури — визнач-
ним політикам, громадським та 
культурним діячами, історич-
ним постатям, письменникам, 
які мали вплив на становлен-
ня та розвиток української на-
ції. Було проведено передачі про 
життєвий шлях та внесок у роз-
виток української культури, 
науки чи державотворення М. 
Грушевського, Д. Дорошенка, 
Л. Українки, І. Котляревського, 
В. Стефаника, М. Коцюбинсь-
кого, П. Куліша, Г. Сковороди, 
В. Винниченка, О. Олеся та бага-
тьох інших (щодня було по дві-
три такі передачі). У Шевчен-
ківські дні чи не половина ефір-
ного часу присвячувалася життю 
та творчості Тараса Шевченка. 
 Оскільки важливим завдан-
ням, яке ставили перед Українсь-
кою службою Н. Григоріїв та 
вище керівництво, було викрит-
тя радянсько-більшовицької 
влади як тоталітарної та окупа-

ційної, чимало уваги приділя-
ли висвітленню й інтерпретації 
тих чи інших її дій, спрямова-
них проти українського та інших 
народів СРСР. Самі лише назви 
радіопрограм початку «холодної 
війни» розкривають діапазон по-
рушених Українською службою 
проблем: «Диктаторський режим 
в СРСР», «Національна політи-
ка в СРСР», «Чекісти і людське 
життя», «НЕП і колективізація в 
Україні», «Методи радянської ін-
дустріалізації», «Цифри голоду 
в Україні», «Доля українських 
письменників», «Українська ін-
телігенція на Соловках», «Са-
могубство Скрипника». Важли-
во, що ці програми були не суто 
декларативними, а справжніми 
аналітичними оглядами. При-
кладом може слугувати окрема 
програма, проведена в 1951 р. у 
річницю «сталінської Конститу-
ції», в якій на конкретних при-
кладах було продемонстровано, 
як її статті розходяться з реаль-
ним життям в Україні. 
 Спеціальними програма-
ми було відзначено всі рокови-
ни виявів більшовицького те-
рору в Україні, зокрема замов-
чувані у СРСР масове вбивство 
політв’язнів при відступі чер-
воної армії з Харкова у 1941 р., 
події у Західній Україні під час 
«возз’єднання» з УРСР, ареш-
ти та винищення української ін-
телігенції тощо.

Чому відкидали комунізм?
 Досить детально Українська 
служба висвітлювала становище 
в УРСР — нестерпні умови пра-
ці, безвідповідальну політику 
місцевої влади у сільському гос-
подарстві, промисловості, куль-
турі. Здобуту інформацію ілюст-
рували повідомлення очевидців-
біженців із СРСР — про реальне 
становище у колгоспах і на ви-
робництві, катування у тюрмах, 
думки відомих українських еміг-
рантів на кшталт «Листа від «пе-
реміщених осіб» або «Чому я не 
хочу повертатися додому» І. Баг-
ряного або «Чому я відкидаю ко-
мунізм» Л. Омелюка.
 Диктори зачитували спога-
ди колишніх політв’язнів про 
їхнє перебування у радянських 
тюрмах і концтаборах та урив-
ки з художніх творів українсь-
ких письменників, що додава-
ли образності відомостям про 
становище українського народу 
та злочини проти нього сталінсь-
кого режиму. Наприклад, після 
передачі про вбивство С. Кіро-
ва у 1934 р., яке поклало поча-
ток масових репресій у СРСР, 
було зачитано твір С. Підгай-
ного «Недостріляні» про те, як 
смерть комуністичного діяча 
позначилася на долі радянсь-
ких політв’язнів. Регулярно за-
читувалися уривки із забороне-
них у Союзі творів І. Багряного 
«Тигролови» і «Сад Гетсимансь-
кий», з неопублікованого рома-
ну В. Винниченка «Слово за то-
бою, Сталін» та його публіцис-
тичної праці «Заповіт борцям за 
визволення».
 Найбільший інтерес у слу-
хацької аудиторії Української 
служби викликали передачі про 
життя американців українсько-
го походження, вільний розви-
ток там української культури та 
науки та різні аспекти соціально-
економічного життя, побут (для 
прикладу можемо згадати про-
грами «На американській фер-

мі», «Колгоспи в СРСР та при-
ватні ферми в США», «Вартість 
автомобілів у США і СРСР», «Ук-
раїнці в Голлівуді», «Українська 
вільна академія наук в США». 
Проведення паралелей із ситу-
ацією в УРСР слугувало потуж-
ною психологічною та ідеологіч-
ною «зброєю» проти радянського 
режиму.
 Слухачі українського «Голо-
су Америки» отримували інфор-
мацію про життя українців по 
всьому світу, знайомилися із за-
бороненою (а отже — цілком не-
відомою) в УСРР українською 
емігрантською літературою та її 
авторами. Наприклад, романом 
Д. Гуменної «Діти Чумацького 
шляху» чи повістю О. Драгома-
нової про українців в Аргентині 
«По той бік світу». 
 В ефірі постійно лунала ук-
раїнська музика — колядки, 
щедрівки, народні пісні, коза-
цькі думи, а також уривки з ук-
раїнських опер і класичні твори 
українських композиторів, зок-
рема М. Лисенка та К. Стеценка, 
записи Української капели бан-
дуристів під орудою Г. Китасто-
го. Музичне оформлення супро-
воджувало й поезію, яка теж час-
то лунала в ефірі поряд із гумо-
ресками, байками, фейлетонами, 
сатиричними оповіданнями.

Українська аудиторія «Голосу 
Америки» входить до десяти 
найчисленніших у світі
 Закладені Н. Григоріївим 
принципи роботи Української 
служби «Голосу Америки» в 
перші роки були підтримані і в 
подальшому. Збереглася й тра-
диція, розпочата у службі від 
першого керівника — її очільни-
ками ставали не лише професіо-
нали-журналісти, а й авторитет-
ні українські громадські діячі, 
зокрема Є Залевська (1953—
1955), В. Кедровський (1955—
1963), М. Терпак (1964—1977), 
О. Драган (1977—1988), М. 
Француженко (1988–1991), В. 
Біляїв (1991—1998), А. Карма-
зин (2005—2015), М. Гонгадзе 
(з 2015 р.). Усі вони намагалися 
зберегти і продовжити закладені 
на початку принципи роботи. 
Окрім інформування про події у 
світі, Америці та Україні, основ-
ними завданнями Української 
служби залишалися культурно-
просвітницька робота, бороть-
ба з радянсько-комуністичним 
режимом, пропаганда демокра-
тичних цінностей, ідея незалеж-
ності України та об’єднання нав-
коло неї українців. 
 Після здобуття Україною не-
залежності, Українська служ-
ба залишилася однією з найус-
пішніших національних редак-
цій «Голосу Америки». І навіть 
нині, коли доступ до інформації 
необмежений, а радіомовлення 
Української служби припинене 
понад 10 років тому, вона продов-
жує активно працювати зі своєю 
аудиторією (українська ауди-
торія «Голосу Америки» вхо-
дить до десяти найчисленніших 
у світі), й не лише інформує про 
головні події та політику США, 
а й допомагає формувати україн-
цям громадянську і національну 
позицію, розбудовувати демок-
ратичне суспільство. 
 Це засвідчили й події остан-
ніх десятиліть — висвітлення 
Українською службою «Голосу 
Америки» найважливіших сус-
пільно-політичних процесів, 
подій Помаранчевої революції 
та Революції гідності, інформа-
ційна підтримка демократич-
них перетворень і відстоюван-
ня Україною свого суверенітету 
в умовах російської збройної аг-
ресії, активна протидія російсь-
кій пропаганді в сучасній інфор-
маційній війні. ■

ДО ДАТИ

Як «Голос Америки» заговорив українською
70 років тому з-за океану до України вперше долинув український радіоголос

■

Після першого виходу в ефір Української служби «Голосу Америки», 
12 грудня 1949 р.
Фото з родинного архіву Григоріївих.
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«Тебе любить Господь, 
ти спасешся»
 Зміцненню моєї віри послу-
жив один із випадків у моєму 
житті. Перебуваючи у відряд-
женні в Києві, я зайшов до хра-
му помолитись. До мене підійш-
ла незнайома жінка поважного 
віку і сказала мені тільки сім 
слів. Але яких слів! Тебе любить 
Господь, ти Божий, ти спасеш-
ся.
 Згодом повне видання Біб-
лії подарував мені священник, 
який лікувався у моєї дружини-
лікаря. З того часу я почав на-
повнювати свою душу Словом 
Божим. Пізніше у мене виник-
ла думка вивчати Святе Пись-
мо напам’ять. Я вивчив і пере-
казав напам’ять настоятелю 
Свято-Миколаївського храму 
в Острозі отцю Юрію весь Но-
вий Заповіт (чотири Євангелія, 
Апокаліпсис, Діяння святих 
апостолів, Соборні послання 
святих апостолів Якова, Юди, 
Петра, Іоанна, Павла), увесь 
Псалтир (151 псалом, тропарі з 
молитвами, 9 пісень), а зi Ста-
рого Заповіту «Книгу пророка 
Даниїла», «Книгу Екклізіясто-
ву або Проповідника», «Книгу 
пророка Михея».
 Своєю працею я пересліду-
вав декілька цілей: виконати 
її на славу Божу, на славу Ук-
раїни; відродити давню тра-
дицію монахів, вивчати Свя-
те Письмо, особливо Псалтир 
напам’ять; ґрунтовно досліди-
ти витоки християнства, про-
цес його становлення і розвит-
ку; глибше пізнати Бога; спо-
нукати парафіян Свято-Мико-
лаївського храму у місті Острог 
частіше читати Біблію, вино-
сити звідти дорогоцінні перли; 
дати поштовх до того, щоб у 
мене з’явилися послідовники.
 У пісні третій Псалтиря 
дається настанова християни-
ну: «Нехай не хвалиться муд-
рий мудрістю своєю, нехай 
не хвалиться сильний силою 
своєю, нехай не хвалиться бага-
тий багатством своїм. Той, хто 
хоче хвалитися, нехай хвалить-
ся тим, що розуміє і знає Госпо-
да».
 Для розуміння Господа я ба-
гато працював на полі Божому, 
на полі смиренному. Працю-
вав удень і ввечері, працював і 
тоді, коли Острог уже мостився 
на сон, і навіть тоді, коли Ост-
рог уже бачив різноманітні сни. 
Я не примушував себе вивчати 
слово Боже, а робив це з радіс-
тю. Ішов до столу наче до пре-
столу!
 У цифровому вираженні 
моя праця складає 1005 сторі-
нок. Пригадуєте святий Сера-
фим Саровський молився Бо-

гові, стоячи на камені на колі-
нах, тисячу днів і ночей. Тільки 
не подумайте, що я хочу порів-
няти славетний подвиг свято-
го з моєю працею. Тут збіг чи-
сел. Мій ужинок на полі Божо-
му значно скромніший.

Користь для душі
 Я багато читав висловлю-
вань різних авторів про значен-
ня Слова Божого в житті люди-
ни. Але, на мій погляд, найкра-
ще про це сказав апостол Пав-
ло в «Посланні до євреїв» глава 
4, вірші 12. 13: «Бо Слово Боже 
живе і дійове та гостріше від 
усякого меча двосічного: воно 
проникає до розділення душі й 
духу, суглобів і мізків. І судить 
помисли й наміри сердечні. І 
немає створіння схованого від 
Нього, але все оголене і відкри-
те перед очима його. Йому дамо 
звіт».
 Порівняно за короткий пе-
ріод часу я вивчив і переказав 
напам’ять священнику чотири 
Євангелія, Апокаліпсис, Діян-
ня святих апостолів, Собор-
ні послання святих апоcтолів 
Якова, Юди, Петра, Іоанна. Це 
пояснюється тим, що «Книга 
книг», «Книга мудрості» була 
настільною моєю книгою. Я чи-
тав і перечитував названі ма-
теріали з Біблії, що принесло 
вагомі плоди. А от коли почав 
студії над Соборними послан-
нями святого апостола Павла, 
то зустрівся з певними трудно-
щами. У деяких його посланнях 
є місця, які важко зрозуміти. 
З цього приводу апостол Пет-
ро у другому посланні глава 3, 
вірш 16 писав, що у посланнях 
Павла «...є дещо мало зрозумі-
ле...». Стикаючись iз таким ма-
лозрозумілим , я подумки звер-
тався до апостола Павла з про-
ханням, щоб він пояснив, що 
він хотів нам донести з глибини 
віків. Перечитував по декілька 
разів послання і зміст їх ставав 
зрозумілим.
 Із глибоким хвилюванням 
я приступив до вивчення Псал-
тиря. Жодна книга не прослав-
ляє Бога таким чином, як Псал-
тир. Читання псалмів дуже ко-
рисне для людської душі. Псал-
ми безперестанно оспівують 
Бога піснями похвали, зміцню-
ють віру, як сонце освітлюють, 
як вода очищають, як вогонь об-
палюють, як єлей помазують, 
похоті тілесні гасять і гнів уга-
мовують, демонів відганяють, 
диявола осоромлюють. Одного 
разу братія запитала Іонна Зо-
лотоустого, чи корисно залиша-
ти читання Псалтиря? А він від-
повів: краще сонцю зупинитися 
в небі, ніж перестати читати цю 
книгу.

 До речі, 120-й псалом на Мі-
сяці прочитав напам’ять аме-
риканський астронавт полков-
ник Джим Ірвін. Коли він ішов 
по поверхні Місяця, у нього з-
під ніг піднімався густий пил. 
Він поглянув униз і побачив, що 
земля була як кулька, яку мож-
на було взяти в долоні людських 
рук. Джим подумав, якщо зем-
ля таких розмірів, то яка ж тоді 
людина. Пилинка? Найменша 
частинка пилинки!
 Великою мудрістю прони-
зана «Книга Екклізіястова або 
Проповідника». Екклізіяст 
стверджує, що немає нічого но-
вого під сонцем. Усе що зараз є, 

воно вже було, а те, що має ста-
тися, уже відбувалося, бо Бог 
відтворює минуле. Пророк під-
креслює, що для всього свій час 
і година своя, кожній справі під 
небом:
 • час родитися і час помирати;
 • час садити і час збирати по-
саджене; 
 • час вбивати і час лікувати;
 • час руйнувати і час будувати;
 • час плакати і час сміятися;
 • час ридати і час танцювати;
 • час збирати каміння і час 
розкидати каміння;
 • час обіймати і час ухиляти-
ся від обіймів;
 • час мовчати і час говорити;
 • час кохати і час ненавидіти;
 • час війні і час миру.
 Я був подивований висло-
вом Екклізіястовим: «У вели-
кій мудрості багато печалі, і 
хто примножує пізнання — 
примножує печаль». Думалось 
мені, що в стародавньому сус-
пільстві з низьким рівнем роз-
витку продуктивних сил і ви-
робничих відносин не було ґрун-
ту для виникнення такої думки. 
А вона виникла і знайшла своє 
підтвердження аж у ХХ століт-
ті. Згадайте Хіросіму, Нагасакі, 
наш болючий Чорнобиль.
 Щодо Чорнобиля, то в 1919 
році його відвідав перший пре-

зидент Української академії 
наук Володимир Вернадський. 
Він записав у своєму щоденни-
ку, що це місце навіює на нього 
містичний жах. Учений перед-
бачив у Чорнобилі катастрофу 
планетарного масштабу за бага-
то років до неї.
 Викликає зацікавлення 
«Книга пророка Михея». Його 
міркування про те, що народи 
перекують мечі свої на орала, а 
списи свої на серпи, не втратили 
актуальності до сьогоднішнього 
дня. Декількома штрихами він 
змальовує тогочасне суспільс-
тво, в якому чиниться зло, па-
нує брехня, начальники вима-

гають подарунків, судді судять 
за хабарі, а на ринках продав-
ці використовують обманливу 
вагу. Якщо перекинемо місто-
чок на сучасність, то побачимо 
у ній багато схожого зі старо-
давнім світом. 

Помилка в молитві «Отче наш»
 Хочу поділитися своїми розду-
мами над текстом молитви «Отче 
наш». Читаючи і перечитуючи 
її я помітив, що в текст молитви 
вкралася помилка. Йдеться про 
вислів «і не введи нас у спокусу». 
У цьому вислові діяльність, яка 
притаманна дияволові, припи-
сується Богові. Адже диявол спо-
кусив Єву, спокушав і продовжує 
спокушати людей, спокушав са-
мого Ісуса Христа.
 А Бог не спокушає нікого. 
Про це свідчать докази, які вра-
жають своєю переконливістю. 
Святий апостол Яків у Собор-
ному посланні у главі 1, віршах 
13, 14, 15 зазначає: « у спокусі 
ніхто не кажи: Бог мене спо-
кушає, бо Бог не спокушаєть-
ся злом і Сам не спокушає ні-
кого. Але кожен спокушається 
захоплюючись і зваблюючись 
власною хіттю. Хіть же зачав-
ши породжує гріх, а вчинений 
гріх породжує смерть».
 Бог не тільки не спокушає 

людей, а навпаки — допомагає 
їм подолати спокусу. У «Пер-
шому посланні до коринфян» у 
главі 10, вірші 13 святий апостол 
Павло підкреслює: «Вас спіткала 
спокуса ніяка інша тільки люд-
ська, і вірний Бог, який не по-
пустить вам, щоб ви були споку-
шені більше ніж можете, але ра-
зом зi спокусою дасть і полегшен-
ня, щоб ви могли перенести».
 Про людські спокуси у главі 
18, вірші 7 говорить і євангеліст 
Матфей: «Горе світові від спо-
кус, бо потрібно, щоб прийшли 
спокуси, але горе такій людині, 
через яку спокуса приходить».
 І на останок. У Святому 
Письмі не знаходимо жодних 
згадок про те, що Бог спокушав 
людину.
 Помилки, допущеної в тек-
сті молитви «Отче наш», уни-
кає перекладач Острозької Біб-
лії українською мовою, лауре-
ат Шевченківської премії Ра-
фаїл Турконяк. Замість вислову 
«і не введи нас у спокусу», він 
вживає вислів «і не дай нам зій-
ти у спокусу». Нам думається, 
що в цьому випадку допущена 
стилістична погрішність. Кра-
ще було б сказати: «і не дай нам 
увійти в спокусу».
 У Біблії, перекладеній Іва-
ном Огієнком, вислів «і не вве-
ди нас у спокусу» замінюється 
на вислів «і не введи нас у випро-
бування». Але, як свідчить Свя-
те Письмо, Господь Бог випробо-
вує людину. Він випробовував, 
по-перше, Авраама, який при-
носив у жертву Ісаака та бага-
тостраждального Іова. По-друге, 
про випробування Богом люди-
ни йдеться у псалмі 16, вірші 3 : 
«Ти випробував серце моє, вночі 
відвідавши мене. Ти випробував 
мене і не знайшов у мені неправ-
ди, думки мої не розходяться з 
устами моїми». Інформацію про 
випробовуванням Богом люди-
ни знаходимо у псалмі 65, вір-
ші10, у псалмі 138, віршах 1, 
23, а також у «Посланні до рим-
лян» святого апостола Павла у 
главі 8, вірші 27.
 Нещодавно Папа Римський 
Франциск прийняв одноосібне 
рішення, щоб у церквах Італії 
в молитві «Отче наш» замість 

Слово Боже викликає у людини почуття втіхи.❙

БОЖИЙ ПРОМИСЕЛ■

Святе Письмо 
— напам’ять

Щоб глибше пізнати Бога, варто вивчати біблійні тексти

Володимир МАКЛЮЧЕНКО,
кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та філософії 
Національного університету «Острозька академія»

На Черкащині, де я народився, в мої дитячі, юнацькі і пізніші роки 
радянська влада продовжувала знищувати святі храми, старовинні 
пам’ятки історії та культури, витоптувала дощенту, дотла все святе 
з душ людських. У моєму районі були зруйновані всі церкви і ба-
гато моїх односельців вимушені були хрестити своїх дітей таємно. 
Про Бога вчителі у школі нам казали, що його немає.
Але моя мама крадькома молилася Богу, а моя бабуся була дуже 
набожною. У страшні роки гонінь, переслідувань і цькувань хрис-
тиян, вона залишалась вірною Всевишньому, молилася щодня. Її 
четверо синів, у тому числі мій батько, під час Другої світової війни 
були мобілізовані до лав Червоної армії і воювали на різних фрон-
тах. Усі повернулися додому живими і здоровими. Хіба це не диво! 
Твердо переконаний, що їх урятувала молитва матері. 
Як це не парадоксально, але я прийшов до Бога завдяки читан-
ню атеїстичної літератури. Річ у тім, що в ній інколи вміщувалися 
цитати з Біблії і слова Божі вражали мою душу, я відчував їх не-
звичайність. Вирішив за будь-яку ціну дістати і прочитати Святе 
Письмо. Незабаром така нагода трапилася. Під час праці над кан-
дидатською дисертацією у бібліотеці імені В. І. Леніна в Москві, я 
виписав Біблію і читав її декілька днів. Переконався — Всевишній 
над нами!

«Я не примушував себе вивчати слово Боже, а робив 
це з радістю. Ішов до столу наче до престолу!»
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помилкового вислову звучав вислів «і не 
дозволяй нам піддатися спокусі». У нас 
таке зауваження щодо цього варіанта мо-
литви. Все-таки людина до певної міри 
піддається спокусі, про що свідчать свя-
тий апостол Павло у «Першому посланні 
до коринфян» у главі 10, вірші 13 і свя-
тий апостол Яків у «Соборному послан-
ні», у главі 1, вірші 14.
 Нами пропонується у тексті молитви 
«Отче наш» вислів «і не введи нас у спо-
кусу» замінити одним iз наведених ниж-
че висловів:
 — і відведи (або вбережи) нас від спо-
куси;
 — і дай (або допоможи) нам побороти 
спокусу;
 — і не дай нам увійти у спокусу;
 — і не дай нам впасти у спокусу;
 — і не дай нам спокуситися;
 — і випробуй наші серця;
 — і пізнай серця наші.
 На наш погляд, вислів «і не введи нас 
у спокусу» найкраще замінити висловом 
«і відведи (або і вбережи) нас від споку-
си», бо в цьому випадку при звучанні мо-
литви майже не помітні внесені зміни. 
Такий вислів дасть можливість парафія-
нам легко і безболісно перейти до нового 
варіанта молитви.
 Звичайно, будуть і інші пропозиції 
щодо виправлення помилки у тексті мо-
литви. Обговорення їх допоможе вирі-
шити цю проблему. Тоді молитва «Отче 
наш» у наших святих храмах зазвучить 
правдиво.

«Радію від слів твоїх»
 У найбільшому за обсягом 118-му 
псалмі, вірші 162, висловлюється дум-
ка, що Слово Боже викликає у людини 
почуття втіхи, приємності: «Радію від 
слів Твоїх, як той, що одержав велике 
багат ство». І я радів від вивчення Свято-
го Письма. Мені час від часу посилалась 
радість, яку найчастіше я відчував, сто-
ячи у храмі під час молитви. Коли я воз-
давав хвалу Всевишньому, то здавалося, 
що самі уста славлять Бога.
 Я вдячний Богові, бо відчував його 
підтримку в процесі моєї праці. Дякую 
отцю Юрію, який приймав у мене, так би 
мовити, екзамени на знання Слова Бо-
жого, підтримував, настановляв, благо-
словляв. Добрі слова хочу сказати на ад-
ресу ректора Національного університе-
ту «Острозька академія» Пасічника І. Д., 
отця Олександра із санаторію «Червона 
калина», отця Василя і отця Володимира 
з Острога, які зміцнювали мою віру. По-
дяка моїм рідним, синові Олесеві Володи-
мировичу та невістоньці Тетяні Орестів-
ні, лікарям, які дбали і дбають про моє 
тихе, спокійне життя, чим сприяють вив-
ченню Святого Письма.
 Розумію, що моя праця не буде оці-
нена однозначно. Одні схвально відгук-
нуться, інші подумають: навіщо вивча-
ти тексти Біблії напам’ять, якщо їх мож-
на просто прочитати. А третім буде геть 
байдуже. Моїм опонентам відповім таки-
ми аргументами. По-перше, святі отці не 
стали б вивчати Слова Божого напам’ять, 
коли б знали, що в очах Божих це нічого 
не значить. По-друге, святий апостол Іо-
анн в Євангелії, у ґлаві 5, вірші 39, пи-
сав: «Дослідіть Писання, бо ви сподіває-
тесь через них мати життя вічне, а вони 
свідчать про Мене». Це означає не прос-
то читати Біблію, а осмислювати її зміст, 
аналізувати його, робити відповідні вис-
новки. По-третє, вивчення Святого Пись-
ма напам’ять посилює її зміст, дисциплі-
нує розум. По-четверте, молитва переда-
на своїми словами впливає на слухача, але 
ця ж молитва переказана напам’ять зву-
чить сильніше, яскравіше.
 Вважаю, що зробив велику, добру, Бо-
гоугодну справу. На це затрачено багато 
часу, зусиль та енергії. Але тягар Божий 
легкий, а ярмо його солодке. ■

ВАРТО ЗАДУМАТИСЬ 

 Вивчаючи Святе Письмо, я прийшов до вис-
новку, що диявол мстить нам за прийняття хрис-
тиянства і його поширення. Задумайтесь, iз часу 
прийняття християнства у 988 році до часу, коли 
Україна була прив’язана до московської колісни-
ці у 1654 році, минуло рівно 666 років. Диявольсь-
ке число. Відтоді до сьогодення — біда за бідою, і 
горе за горем ідуть до нас від північного сусіда.

■

Миколая шанує і православ-
на, і католицька церкви
 Простим бабусиним пояс-
ненням уже згодом знайш-
ла підтвердження в етногра-
фічних дослідженнях Василя 
Скуратівського. «В народі до 
святого Миколая, що припа-
дає на 19 грудня, ставилися 
з особливою повагою, оскіль-
ки «він другий після Бога за-
ступник на землі», — зазна-
чав учений. 
 Географічно й історич-
но цей цілком реальний чо-
ловік на ім’я Миколай жив 
дуже далеко від нас. Наро-
дився в Азії, в місті Патарі, 
в благочестивій християнсь-
кій родині. Батьки його були 
заможними людьми, але піс-
ля їхньої смерті Микола роз-
дав усі статки нужденним, 
а сам присвятив своє життя 
служінню Богу. Він прийняв 
сан священника, а згодом став 
архієписокопом у лікійсько-
му місті Мір. Усе його жит-
тя було присвячене богоугод-
ним справам. «Святий Мико-
лай особливо вшановується і 
прославляється церквою за 

милосердя, — каже архієпис-
коп Чернігівський і Ніжинсь-
кий ПЦУ Євтратій (Зоря). — З 
житія цього святого ми бачи-
мо багато прикладів того, як 
він таємно, щоб ніхто не міг 
довідатися, допомагав убо-
гим, немічним, виконуючи 
заповідь Господню бути ми-
лосердним, як Отець наш ми-
лосердний є». 
 Святого Миколая ще нази-
вають Чудотворцем, бо в Свя-
тому писанні згадані випад-
ки, коли він творив справж-
ні дива. Наприклад, своєю мо-
литвою вгамував бурю на морі 
та воскресив загиблого моря-
ка. Та й навіть після смерті 
своєї він продовжував дивним 
чином захищати тих, хто цьо-
го потребував. Відомий випа-
док, коли він врятував життя 
воєводам, які були неправед-
но звинувачені перед царем і 
засуджені до смертної кари. 
У сні Миколай з’явився царю 
і сказав, що ці люди ні в чому 
не винні. Сон був настільки ре-
альним і переконливим, що, 
прокинувшись уранці, цар на-
каз відпустити воєвод. А мощі 

святого, які зберігаються в 
італійському місті Бар у ка-
толицькому храмі, мають чу-
додійну силу — біля них не раз 
зцілювалися хворі. 
 Цікаво, що цього святого 
шанує як православна церк-
ва, так і католицька. Бо благо-
честивість і добрі вчинки схва-
люються обома конфесіями. А 
житіє святителя Миколая — 
яскравий приклад справж-
нього християнина, який за-
служив право бути зарахова-
ним до лику святих. 
 Як у православних, так і 
в  католиків на Святого Мико-
лая існує традиція — робити 
добрі вчинки, дарувати пода-
рунки. З особливим трепетом 
чекають на Миколая чемні й 
слухняні діти, адже їм Чудот-
ворець обов’язково покладе під 
подушку подаруночок — «ми-
колайчика». Та й неслухняні, 
побоюючись знайти під подуш-
кою різочку, цілком щиро в ці 
дні обіцяють «взятися за ро-
зум». Таким чином у цій «по-
дарунковій» традиції є й важ-
ливий виховний момент.

Святий Миколай живе 
в кожному з нас
 Свято Миколая в Україні 
здавна відзначали дуже вро-
чисто. Від цього дня, власне, 
розпочинався цикл зимових 
свят, таких улюблених ук-
раїнцями. «Під цю пору зима 
остаточно лягала на землю, — 
пише Василь Скуратівський. 
— Зібрано збіжжя, зроблено 
припаси, і селянинові можна 
було вже не тільки посвятку-
вати, а й з боргами розрахува-
тись. Тому, хто не встиг або не 
зміг віддати до цього дня по-
зичку, казали: «Коли ти мені 
не віддаси до Миколи, то вже 
не віддаси ніколи». 
 У цей день у кожній хаті 

чекали на «полазника». Було 
доброю прикметою, якщо «на 
Миколи» першим до оселі ввій-
де чоловік — добрий, здоро-
вий, хазяйновитий. Навіть ху-
добу дбайливі господарі цього 
дня вітають зі святом. Бо Ми-
колай — ще й заступник усьо-
го живого на землі, як домаш-
ніх тварин, так і диких звірів. 
 Завтра, 19 грудня, свят-
ковий настрій пануватиме по 
всій Україні. У більшості міст 
уперше спалахнуть вогника-
ми новорічні ялинки, у шко-
лах та дитячих садочках ма-
леча з нетерпінням чекатиме 
на доброго чарівника Мико-
лая. До речі, в Києві від прак-
тики запрошувати в гості Діда 
Мороза цьогоріч у більшості 
дитячих закладів відмовили-
ся. Повертаємо свої традиції і 
своїх шанованих героїв! 
 Насамкінець варто додати, 
що Святий Миколай живе в 
кожному з нас. Бо всі ми також 
можемо робити добрі справи — 
нагодувати голодного, обдару-
вати знедоленого, підтримати 
того, хто перебуває в потребі. 
Ми всі можемо бути добротвор-
цями, а відтак — і чудотворця-
ми. Бо хіба не диво — здійсни-
ти чиюсь мрію? ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 У  Тернопільській, Львів-
ській та Івано-Франківській 
областях написали звернен-
ня до очiльникiв Української 
Греко-Католицької церкви 
блаженнійшого Святослава 
та Православної церкви Ук-
раїни митрополита Епіфанія з 
проханням погодити єдину зі 
світом дату святкування Різ-
два — 25 грудня. Ініціатора-
ми стали громадські діячі та 
члени «Української Галиць-
кої партії». У зверненні йдеть-
ся про те, що «незадовго піс-
ля здобуття незалежності Ук-
раїна визначила інтеграцію з 
Європою та Заходом як одну 
зі своїх пріоритетних цілей у 
зовнішній політиці. Разом із 
поглибленням економічної та 
політичної співпраці із захід-
ними партнерами, українсь-
кому суспільству важливо 
відновити спільні культур-
ні та релігійні традиції, які 
розірвав Радянський Союз». 
 Серед аргументів наводять 
i такий, що агресія Росії щодо 
України не обмежується вій-
ськовим вторгненням та полі-
тико-економічним тиском — 
протистояння також ведеться 
на рівні духовних сенсів, ідей 
та цивілізаційного ви бору. 
Тому галичани закликають 
усіх українців приєднатися 
до їхньої ініціативи. Підтри-
мати звернення може кожен 
охочий, підписавши заяву он-
лайн. 

 Якщо ж поглянути на ситу-
ацію з історичної точки зору, 
то 437 років цивілізований 
світ святкує Різдво за новим, 
григоріанським, календарем. 
Українці ж і досі відзначають 
релігійні свята за юліансь-
ким, хоча в повсякденному 
житті послуговуються саме 
григоріанським календарем. 
На сьогодні 93% усіх христи-
ян світу святкують народжен-
ня Ісуса Христа саме 25 груд-
ня і лише 7% — 7 січня. Вір-
ність старому юліанському 
календарю зберігають усьо-
го декілька автокефалій сві-
ту: Єрусалимська, Російська, 
Сербська, Грузинська, Чорно-
горська, Польська православ-
ні церкви, Афонські монасти-
рі, а також УПЦ та УГКЦ. Це 
означає, що і більшість право-
славного світу послуговуєть-
ся «новим» календарем — 11 
iз 15 помісних православних 
церков у світі живуть за гри-
горіанським стилем. 
 Нинi в Україні 25 грудня 
є офіційним вихідним, як і 7 
січня. Проте активісти праг-
нуть, щоб свято об’єднало не 

лише Україну, а й світ. Думки 
опитаних «УМ» відрізняють-
ся, адже частина на наше за-
питання, «чи підтримуєте ви 
святкування Різдва 25 груд-
ня?», відповіли «так», а дехто 
все ж таки прагне лишити ста-
ру дату 7 січня. «Я вважаю, що 
оскільки ми прагнемо жити за 
європейськими цінностями, 
варто було б святкувати Різдво 
разом із цивілізованим світом. 
Адже зовсім маленький відсо-
ток мирян у світі святкує на-
родження Христа саме 7 січня. 
Наприклад, у моїй родині за 
православним обрядом дотри-
муються посту. Таким чином 
де-факто не відзначають  свя-
то Нового року. Це дуже див-
но, коли ми спершу святкуємо 
Новий рік, а потім уже Різдво. 
Думаю, що саме різдвяні тра-
диції і свята для всіх українців 
світу мають відбуватися в один 
день. Якби Різдво перенесли 
на 25 грудня, ми б цивілізова-
но змогли відбути спершу Різ-
двяний піст, а вже потім но-
ворічні веселощі», — зазначає 
киянка Ірина Матвійчук, яка 
вже підписала ініціативу у ме-

режі. «Так усталено традицій-
но, що Різдво у нас 7 січня. Я 
не думаю, що варто змінювати 
це. Ну і що, що весь світ свят-
кує 25-го? Чому ми повинні 
їм уподібнюватися? У нас свої 
звичаї, які ми маємо берегти», 
— заявив співрозмовник Гри-
горiй iз Києва. 
 Відреагували на звернен-
ня і представники церков. 
За словами Блаженнійшого 
Святослава, глави УГКЦ ук-
раїнці повинні прямувати до 
того, щоб святкувати Різдво 
та інші нерухомі свята за точ-
нішим григоріанським кален-
дарем — так, як це зараз роб-
лять не тільки католики, а й 
більшість православних цер-
ков світу. «Схожу позицію 
висловлює і глава Православ-
ної церкви України, митро-
полит Епіфаній, зазначаючи, 
що більшість помісних пра-
вославних церков святкують 
Різдво за новим, григоріансь-
ким, календарем. «І ми це мо-
жемо робити в майбутньому, 
якщо це буде сприймати ук-
раїнський народ», — зазна-
чив предстоятель ПЦУ. ■

ПРОПОЗИЦІЯ

Гуртом i святкувати веселiше
У трьох областях України закликають підтримати ініціативу 
«Різдво зі світом» 25 грудня

■

ТРАДИЦІЇ 

«Другий після Бога заступник на землі»

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

Колись, не так і давно, не було в Україні хати, де б на почесному 
місці не висіла ікона святителя Миколая. Його образи, незважа-
ючи на атеїстичні часи, були й у хатах обох моїх бабусь. Бабця 
Софія називала його не інакше, як Микола-Угодник. «Кому ж 
він догоджав?» — запитала якось бабусю, яка часто молилася 
святому та ходила до церкви (вона дивом збереглася в далекому 
поліському селі). «Угодник — це означає угодний Богу, — пояс-
нювалася бабця Софія. — Це значить, що Господь любить його за 
добрі справи, що цей святий — особливо близький йому і доро-
гий. А значить, що наші молитви будуть почуті в першу чергу».

На Святого Миколая діти і дорослі 
не тільки чекають на диво, а й можуть 
творити його власними руками
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«Пташине молоко»: 
жодна пташка не 
постраждала
 Що робити, коли при-
роду треба берегти, а 
пляцка з «пташиним мо-
локом» хочеться? Пра-
вильно, спекти! Ней-
мовірно смачний, при-
чому жодна пташка не 
постраждає. Рецепт роз-
повість майстриня кулі-
нарної випічки, господи-
ня, на рахунку якої дуже 
багато авторських рецеп-
тів, львів’янка Марта Ле-
вицька. «Дуже простий у 
приготуванні, з доступних 
продуктів, над звичайно 
смачний та ніжний, я вам 
це гарантую», — заохо-
чує пані Марта до творен-
ня власного «Пташиного 
молока»!
 Беремо форму 24х28 см 
та склянку 200 г.
Потрібно: 
3 яйця,
1 склянка цукру,
1 склянка борошна з гір-
кою,
2 ст. л. какао,
5 ст. л. сметани,
50 гр. масла (маргарину),
1 ч. л. амонію.
 Яйця збити з цукром 
до збільшення об’єму, до-
дати сметану — збити, 
топлене масло — збити. 
Затим додати амоній та 
просіяне борошно з какао 
і збити на малих обертах 
міксера. Тісто має бути як 
густа сметана. Викласти у 
форму, пекти 45 хвилин 
до сухої палички.
Крем:
0,5 л. молока,
4 ст. л. манки,
1 склянка цукру,
ванілін,
200-300 г масла,
сік половини лимона.
 Половину молока з 
цукром ставимо варити, 
в іншій половині розво-
димо манку. Вливаємо до 
киплячого молока і, пос-
тійно помішуючи, варимо 
до доброї густини. М’яке 
масло збити і по ложці до-
давати у ледь теплу ман-
ку, збиваючи до пухкості. 
Наприкінці додати сік ли-
мона, ще раз збити.
 Викласти на корж 
крем, полити розтопле-
ним шоколадом.
 «Можна спекти ще 
один корж і зробити гар-
ний торт, я так неоднора-
зово робила, масла бра-
ла 200 г 83 % жирніс-
тю. Спробуйте — це дуже 
смачно!» — додає Марта 
Левицька.

«Капучино», яке не 
п’ють, а жують
 У смачних записнич-
ках господині зі Львова є 

також пляцок «Капучи-
но», про смак якого вже 
ходять легенди. Ці леген-
ди пані Марта підтримує 
тим, що, знову ж таки, 
свідчить про простоту у 
випіканні, тобто заохочує 
до кулінарної творчості. 
 Ось що нам знадобить-
ся. 
Для бісквіту:
110 г борошна,
160 г цукру,
20 г какао,
20 г капучино,
36 г крохмалю,
4 яйця,
1 ч. л. розпушувача,
50 г масла,
50 г води.
 Білки збити. До них 
додати поступово цукор і 
збити, а потім додати жов-
тки і ще раз збити. Сухі 
інгредієнти змішати ра-
зом, просіяти крізь сито у 
збиті яйця, легенько вимі-
шати. Наприкінці посту-
пово додати гаряче мас-
ло, розтоплене з водою, 
легенько вимішати. Пек-
ти приблизно 50 хвилин 
(готовність перевіряти па-

личкою). Охолоджену ви-
пічку розрізати на коржі, 
їх виходить 4.
Крем:
250 г масла,
150 г згущеного молока,
100 мл молока,
2-3 ст. л. капучино.
 М’яке масло збити, 
додати згущене молоко і 
також збити, поступово 
влити капучино, розведе-
не в теплому молоці, гар-
но збити. Крем дуже смач-
ний.
Для просочування кор-
жів:
кава — 1 ст. л.,
1 ст. л. цукру,
200 мл води.
 «Цей бісквіт можна 
також спекти білим, за-
мість какао і капучино 
додати 40 г борошна», — 
уточнює кулінарна майс-
триня.

«Спартак» — вища 
кулінарна математика
 Але це, впевнена Мар-
та Левицька, — лише на 
перший погляд. Улюбле-
ний пляцок можна спек-

ти і кулінаркам-новач-
кам, бо особливих склад-
нощів у цьому процесі 
нема, навпаки — лише 
приємні відкриття. Спро-
буйте — усе вдасться!
 Форма — 20х30, 
склянка — 200 г. На таку 
форму вихід — 8 коржів.
Для тіста:
1 яйце,
2 ст. л. меду,
7 ст. л. молока,
2 ст. л. олії,
50 г масла,
1 ч. л. соди.
 Це все ставимо на пли-
ту, заварюємо так, щоб 
суміш стала однорідною, 
доводимо до кипіння, але 
не кип’ятимо.
В гаряче кладемо: 
1 склянку цукру, 
4 ст. л. какао, 
350—400 г борошна (це 
3—3,5 склянки).
 Замішуємо тісто, зра-
зу ділимо на рівні части-
ни, і катаємо паляниці 
(коржі) відразу на пер-
гаментному папері, так 
дуже зручно, випікаємо 
паляницю, це приблизно 

4-5 хвилин.
Крем:
0,5 л. молока,
2 ст. л. борошна,
2 ст. л. крохмалю (куку-
рудзяний),
1 яйце,
150 г цукру (неповна 
склянка),
ванілін.
 Це все ставимо на пли-
ту, заварюємо до загус-
тіння. Коли добре охоло-
не, збиваємо 150 г мас-
ла, до масла додаємо по 
ложці охолоджене за-
варне, збиваємо все ра-
зом. Затим додати 250 
мл вершків — також зби-
ти, з’єднати з кремом. Це 
дуже смачний крем, нага-
дує морозиво.
 Ще один варіант кла-
сичного заварного крему 
до «Спартака»: все так 
само тільки 200 г мас-
ла, і без вершків, дода-
ти наприкінці трохи со-
ку лимона. Такий крем 
— теж неймовірно смач-
ний. А готовий виріб — і 
поготів!

Його величність сирник 
 І насамкінець — про 
особливу, дивовижну ви-
пічку, яка на будь-яко-
му святі бажана і яку по-
любляють усі. Сирник із 
різними наповнювачами, 
помадками, присипками, 
перетворює будь-яке свя-
то на свято смаку. Ця ви-
пічка не потребує комен-
тарів. Вона просто чудова 
і просто улюблена всіма. 
Господині інколи хви-
люються: вдасться чи не 
вдасться ця «складна сир-
на конструкція». А дарем-
но, каже Марта Левицька, 
хвилюватися не потрібно, 
треба брати і пекти!
 «Цей рецепт класич-
ного сирника, який давно 
пече моя мама, а також 
печу я. В цьому рецепті 
доповнила його яблука-
ми з родзинками. Хоча 
можете спекти просто 
сирник», — починає пані 
Марта  сирний майстер-

клас.
 Форма кругла 26 см, 
склянка — 200 г.
 500 г яблук (вага очи-
щених) порізати на вели-
кі шматки, присипати 
цукром (2-3 ст. л., пок-
ласти в посудину з товс-
тим дном, на дно трішки 
води і тушкувати. Нама-
гатися, щоб залишилися 
цілі шматочки яблук, за-
тим додати жменю родзи-
нок. У 100 мл води розвес-
ти пудинг або крохмаль, 
перемішати і вимкнути 
вогонь.
Тісто:
1 яйце,
1 ст. л. масла,
1-2 ст. л. сметани,
1 ст. л. цукру,
0,5 ч. л. розпушувача.
Борошна додаєте стіль-
ки, щоб замісити м’яке 
тісто.
Сирник:
1 кг доброго сиру,
8 яєць,
1,5 склянки цукру,
100 г масла,
2 ст. л. манки,
2 ст. л. крохмалю,
ванілін,
цедра 1 лимона.
 Сир змолоти, жовтки 
збити з цукром, з’єднати 
із сиром, м’яким маслом, 
манкою та крохмалем, до-
дати ванілін та цедру ли-
мона. Білки збити окре-
мо, все разом акуратно 
вимішати.
 На форму стелимо пер-
гамент, викладаємо рів-
номірно тісто, потім яб-
лука, далі підготовлений 
сир, ставимо в розігріту 
духовку. Як сир зверху 
підрум’яниться — готово. 
Пекти не при високій тем-
пературі (до години часу, 
духовку виключити, за-
лишити сирник, щоб там 
трохи охолов).
 Як бачимо, якщо дія-
ти за порадами і за рецеп-
тами, нічого складного у 
процесі випічки немає. 
Печіть, нехай свята, що 
наближаються, будуть 
гарними і смачними! ■

СОЛОДКИЙ СТІЛ

«Капучино» з «Пташиним молоком» 
Рецепти випічки до свят від львів’янки Марти Левицької

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Погодьтеся, що в гостях часто хочеться якнайшвидше дочекатися того моменту, коли виносяться широкі таці чи 
кількашарові вази на ніжках із пухкими, барвистими, кремовими шматочками пляцків, бо це чудова частина гос-
тини і пригощань. Ще краще — запросити гостей до себе на смачний ексклюзивний смаколик чи навіть кілька.
Не секрет, що коли дивишся на неймовірні солодкі витвори господинь, то можеш відчути комплекс неповноцін-
ності через невміння і собі подібне створити. Кулінарні ж майстрині запевняють, що пляцки печуться простіше, 
ніж торти, що запросто вдаються кожному, хто хоч трошки постарається, і радять пекти їх на родинні свята 
обов’язково. Бо, крім усіх переваг цієї смачної, яскравої та багатобарвної випічки, є й та, якою можна легко 
експериментувати: додавати улюблений інгредієнт — джем, фрукти, горішки, або навіть придумати авторський 
шар чи крем. 

Марта Левицька переконує, що пекти смаколики 
насправді дуже просто. 

❙
❙

Сирник із яблуками та родзинками.❙

«Спартак».❙

«Капучино».❙

«Пташине молоко».❙
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«Ганебні образи з боку так званих уболівальників виглядають не тільки надуманими та безпідставними, а й 

співзвучні зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну і займатися її долею — природна риса 
свідомого громадянина в цивілізованому світі».

Міністерство закордонних справ України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Гучним скандалом на всю 
Європу завершилося протисто-
яння в другій за силою лізі іс-
панського футболу — Сегунді, 
в якому в Мадриді зустрічали-
ся «Райо Вальєкано» та «Аль-
басете», за який виступає ук-
раїнець Роман Зозуля.
 Під час першого тайму цьо-
го поєдинку ультрас мадридсь-
кої команди, котрі знані свої-
ми лівими поглядами, влашту-
вали образливі скандування 
на адресу українського легіо-
нера команди-суперниці, про-
голошуючи, що «Зозуля — на-
цист».
 Як результат, «Альбасете» 
відмовився виходити на дру-
гий тайм протистояння. Рі-
шення команди підтримав і го-
ловний суддя матчу. На бiк ко-
лективу з «Альбасет» стала й 
іспанська Ла Ліга, в якій за-
явили, що схвалюють рішення 
рефері призупинити матч че-
рез серйозні образи та погрози 
на адресу Романа Зозулі. «Ми 
працюємо над викоріненням 
насильства, расизму та ксено-
фобії на стадіонах Іспанії», — 
наголосили в Ла Лізі.
 Із неприйняттям фанатами 
«Райо Вальєкано» своєї грома-
дянської позиції, котра поля-
гала в підтримці Української 
армії під час активних бо йових 
дій на сході України, Зозуля 
вперше зіштовхнувся на почат-
ку 2017 року, коли ліворади-
кально налаштовані вболіваль-
ники цього мадридського клу-
бу виступили категорично про-
ти переходу Романа з «Бетісу» 
до «Райо Вальєкано». А вий-
шовши у складі своєї нової ко-
манди на гостьову гру проти 
«Райо», Зозуля з трибун стадіо-
ну знову почув старі образи. «У 

роздягальні він виглядав при-
гніченим і плакав. Рішення пе-
рервати матч прийняв арбітр, і 
ми підтримали його, захистив-
ши в такий спосіб нашого грав-
ця від подальших образ», — від-
значив віцепрезидент «Альбасе-
те» Віктор Варела.
 Практично одразу з різних 
сторін на адресу Зозулі почала 
надходити підтримка. Мініс-
терство закордонних справ Ук-
раїни, Українська асоціація 
футболу, президент України — 
співвітчизники Романа з усіх 
боків стали на його захист.
 «Романе Зозуле, тебе під-
тримує не тільки твоя коман-
да, тебе підтримує вся Украї-
на. Ти не тільки класний фут-
боліст, ти справжній патріот, 
який любить свою країну та 
допомагає нашим військовим. 
Ми з тобою! Тисну руку!» — на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» на-
писав Володимир Зеленський.
 У вітчизняному МЗС дода-
ли, що «ганебні образи з боку 
так званих уболівальників виг-
лядають не тільки надуманими 
та безпідставними, а й співзвуч-
ними зі штампами російської 
пропаганди. Любити свою краї-
ну і займатися її долею — при-
родна риса свідомого громадя-
нина в цивілізованому світі».
 При цьому президент УАФ 
Андрій Павелко наголосив, що 

образи, котрі звучали на адресу 
нашого співвітчизника й відда-
ного патріота України та були 

проявами ксенофобії, розпа-
лювання міжнаціональної во-
рожнечі i грубого хуліганства, 

мають стати об’єктом прискіп-
ливого розслідування з боку іс-
панської поліції. ■

Є ПРОБЛЕМА

На захист з усіх боків
В Іспанії зупинили футбольний матч через образи фанатами «Райо Вальєкано» 
українського легіонера «Альбасете»

■

Через свою громадянську позицію ексгравець національної збірної України та іспанського «Альбасете» 
Роман Зозуля (у центрі) став об’єктом ксенофобських образ.
Фото з сайта ua-football.com.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Наближення у календарі зна-
кового року з двома «двадцятка-
ми» спонукало Асоціацію амери-
канських журналістів, які пи-
шуть про бокс, організувати чер-
гове опитування для визначення 
кращого боксера минулого деся-
тиліття.
 До числа претендентів на на-
городу, котра названа на честь 
легендарного боксера Джо Луїза, 
потрапив й іменитий українсь-
кий супертяж Володимир Клич-
ко. 
 А за звання «бійця декади» 
нашому співвітчизнику доведеть-
ся поборотися із не менш коло-
ритними представниками зі сві-
ту боксу — Флойдом Мейвезером, 
Андре Уордом (обоє — США), 
Менні Пак’яо (Філіппіни), та Са-
улем Альваресом (Мексика).
 Подібне  голосування амери-
канські спортивні журналісти 
проводять утретє — боксерами 
двох попередніх десятиліть виз-
навали Роя Джонса-молодшого 
та Пак’яо. Як видно, 41-річний 
філіппінець має можливість уд-
руге поспіль перемогти в цій пре-
стижній номінації.
 Підсумки ж голосування його 
організатори планують оголоси-
ти 17 січня.
 А в очікуванні цих резуль-
татів Володимир Кличко вирі-
шив провести своє опитування, в 
якому поцікавився думкою уболі-
вальників щодо прізвища супер-
ника, котрий міг би скласти йому 
конкуренцію в першому після по-
вернення у ринг поєдинку.
 Завершивши у 2017 році бок-

серську кар’єру, відтоді Володи-
мир Кличко періодично заявляє 
про можливість свого «камбеку». 
Цього разу він навіть назвав трь-
ох боксерів — Тайсона Фьюрі, Де-
онтея Уайлдера та Ентоні Джо-
шуа, між якими його фанати ма-
ють обрати для нього суперника.
 Цікаво, що найбільшу кіль-
кість голосів здобула кандида-
тура Фьюрі, котрий, нагадаємо, 
позбавив Кличка-молодшого всіх 
чемпіонських поясів. При цьому 
сьогодні відзнаки, котрі не так 
давно належали українському 
суперважковаговику, знову пе-
ребувають у володінні Джошуа. 
Нещодавно, здолавши в 12-раун-
довому матчі-реванші Енді Руїса, 
британець повернув їх у своє во-
лодіння.
 Водночас не виключено, що 
заява про можливість свого по-
вернення у ринг — не більше, ніж 
спроба Володимира Кличка перед 
фіналом голосування за «боксе-
ра року» оживити в пам’яті бок-
серської спільноти свою кар’єру.
 Водночас головною удар-
ною силою України в суперваж-
кому дивізіоні світового бок-
су нині залишається Олександр 
Усик, який незабаром може зус-
трітися з володарем чотирьох 
чемпіонських поясів — Джо-
шуа. Після перемоги британця 
над Руїсом одна з низки впливо-
вих боксерських організацій — 
WBO — зобов’язала його впро-
довж 180 днів зустрітися з Уси-
ком. Але перед цим відповідаль-
ним у своїй кар’єрі моментом 
Олександр прагне перевірити 
свої сили в бою з ветераном про-
фібоксу Дереком Чісорою. ■

БОКС

Як не перемогти,то 
хоч про себе нагадати
Іменитий український боксер-професіонал претендує на звання 
кращого боксера десятиліття

■

Володимир Кличко хоче повернутися у профіринг, розглядаючи як суперника Тайсона Фьюрі.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
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 Дружина, яка самостійно по-
лагодила розетку, унітаз, ванну і 
замок у дверях, півдня доводила 
чоловіку, що в неї немає кохан-
ця.

* * *
 На сповіді:
 — Сину мій, ти відрікся від 
сатани?
 — Не можу, отче, у мене з 
нею троє дітей.

* * *
 Кишеньковий злодій підні-
мається в автобус і лізе в кише-
ню до здоpованя. Той схопив зло-
дюжку i кричить:
 — Жебрак, ти кого обкра-

даєш?
 — Це я жебрак? Я в тебе 
п’яту кишеню обшукав, жодної 
копійки немає.

* * *
 — Ну і паркан у вас, кумо! 
Височенний, без єдиної щілини. 
Ви що, крадене ховаєте від люд-
ського ока?
 — Господь iз вами, кумо! Там 
і чесно зароблене є.

* * *
 Дружина проводжає чолові-
ка на курорт:
 — Прошу, не витрачай гроші 
на речі, які вдома ти можеш мати 
задарма.

Ціна «кайфу»
Наркотики руйнують справжнi цiнностi людини — урок для 20-рiчного киянина

По горизонталі:
 3. Знаменитий одеський пляж. 
7. Традиційний східний фаст-фуд у 
вигляді нарізаних шматочків м’яса 
з овочами та приправами, загорну-
тий у лаваш. 8. Давньогрецький бог 
торгівлі, красномовства та обма-
ну. 10. Африканський лелека. 11. 
«Не тратьте, куме, ..., спускайтеся 
на дно» (приказка). 12. «Дивлюсь 
я на ... та й думку гадаю: чому я не 
сокіл? Чому не літаю?» (пісня). 14. 
Кавказька назва платана. 17. Наз-
ва літописів у стародавніх єгиптян, 
персів, китайців. 18. Легендарний 
британський король, основополож-
ник лицарських традицій. 20. Пред-
мет інтер’єру в українській хаті, що 
був і ліжком, і шафою. 23. «Острів 
Свободи». 24. Довга бетонна сму-
га для причалу кораблів і гасін-
ня хвиль, що виступає з берега в 
море. 26. Героїня скандального ро-
ману Володимира Набокова. 27. Ук-
раїнська співачка, творче псевдо Те-
тяни Ліберман. 28. Дуже скупа лю-
дина. 29. Давньогрецька богиня, 
якій Паріс віддав яблуко.
По вертикалі:
 1. Острівна держава біля пів-
денно-східного узбережжя Флори-
ди, відомий туристичний та офшор-
ний центр. 2. У грецькій міфології – 
німфа, покровителька дерев. 3. Міл-

ководна частина океану, відділена 
від нього косою чи кораловим ри-
фом. 4. Лінива людина. 5. Частина 
шпаги, яка захищає руку від удару. 
6. Вигадка, те, чого не може бути. 9. 
Скручене листя тютюну, один із сим-
волів Куби. 13. Син сина чи донь-
ки. 14. Власниця золотого ключи-
ка. 15. Журналістський жанр, есей. 
16. Голлівудський актор, зірка філь-
мів «9,5 тижнів» та «Реслер». 19. 
Нерозумна, нерозсудлива поведін-
ка. 20. Клубний латиноамерикансь-
кий танець. 21. Герой французького 
епосу з циклу про Карла Великого. 
22. Природа, характер. 25. Давньо-
грецька поетеса, уродженка острова 
Лесбос.

Кросворд №141 
від 17 грудня

19 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний iз перехо-
дом на пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, удень 
+6...+8.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Уночi 
та вранцi мiсцями туман. Славське: вночi +2...+4, удень 
+11...+13. Яремче: вночi +1...+3, удень +10...+12. Мiжгiр’я: 
вночi +2...+4, удень +8...+10. Рахiв: уночi +1...+3, удень 
+9...+11.

17 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 7 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 2 см.

Дара ГАВАРРА

 Якщо простим смертним неа-
бияк важко визначитися з пода-
рунком для близької людини, то 
що казати про людей, у яких гро-
шей кури не клюють, а відповід-
но — все необхідне є. Тож дово-
диться вигадувати щоразу все 
нові й нові сюрпризи, аби пораду-
вати коханих чимось незвичним. 
Відома американська виконави-
ця хіп-хопу Cardi B. вирішила не 
заморочуватися цього разу з по-
дарунком для чоловіка (до слова, 
також хіп-хопера Offset) до його 
28-річчя і презентувала йому... хо-
лодильник. Важко уявити молодо-
го чоловіка, який би зрадів такому 
сюрпризу. От і Offset виразом об-
личчя відобразив сум’яття в душі 
— радіти, обурюватися, жартува-
ти чи образитися на такий жест 
із боку коханої дружини? Та не-
сподіванки на цьому не скінчили-
ся: Cardi B. запропонувала судже-
ному відкрити дверцята побутової 
техніки. І ось тут іменинника че-

кав справжній сюрприз — 
півмільйона «зелені», яку, 
звісно, ніхто в холодильни-
ку не тримає, але потрібно 
ж було їх якось «упакува-
ти»!
 Усе це дійство з поздо-
ровленням-обдаровуван-
ням співачка зняла на ві-
део і виклала на своїй 
сторінці в «Інстаграмі»: 
чоловік то вибирав із хо-
лодильника гроші, то 
прикривав обличчя ру-
ками, то запевняв, що 
не потрібно було йому 
дарувати гроші. На що 
мудра (адже старша за 
нього) дружина ска-
зала, що тепер він 
може купити собі 
що завгодно, але 
на різдвяний по-
дарунок нехай не 
розраховує — Сан-
та принесе дарунки 
тільки дітям. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Лорану Саймонсу з 
Нідерландів — лише 9 
років, проте він може 
стати наймолодшим у 
світі вченим, адже зараз 
він навчається на бака-
лавраті електротехніки 
Ейндховенського техно-
логічного університету 
(TUE). Проте юному пос-
лідовнику Шелдона Ку-
пера (прихильники відо-
мого і дуже популярного 
молодіжного серіалу «Те-
орія великого вибуху» в 
курсі, про що йдеться), 
здається, вже немає що 
робити на цьому щабелі 
навчання, тож йому за-

пропонували продовжи-
ти освіту в докторантурі 
одного з університетів 
США. 
 Річ у тім, що Лоран 
повинен був закінчи-
ти навчання й отримати 
диплом TUE та стати, від-
повідно, наймолодшим у 
світі випускником вишу 

в середині 2020 року, а не 
в грудні цього року, адже 
його чекала чимала кіль-
кість екзаменів. Проте у 
його батьків із виклада-
чами виникли щодо цьо-
го суперечності, тож, 
можливо, він переїде до 
Америки. Проте викла-
дачі TUE все ще сподіва-

ються продовжити спів-
працю з цим таланови-
тим юнаком, адже йому 
завжди там раді.
 Поки що батьки хлоп-
чика не називають дату 
переїзду свого вундеркін-
да у США та університет, 
у якому він продовжить 
навчання. ■

ОВВА!

Вундеркінд із Нідерландів
9-річний хлопчина може стати наймолодшим у світі 
вченим

■

Cardi B. ❙

ДЕНЬ ВАРЕННЯ

Холодильник... 
у подарунок
Cardi B. здивувала свого чоловіка сюрпризом

■
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