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Колядки — надбання 

тільки українського 

народу

стор.  11»

Українська влада 

в іранській зоні 

турбулентності

Небо і земля нині 
торжествують

стор. 8»

Один із когорти «Нескорених» 

вижив після нелюдського 

побиття силовиками на 

Майдані й після важкого 

поранення на фронті

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Двічі не вмирати

стор. 5»

стор. 7»

«Тегеран-2020»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,967 грн 

1 € = 26,587 грн

1 рос. руб. = 0,390 грн

Кабмiн! Ваш вихід? 
Вони такі витівники.... 
Перезавантаження уряду ймовірне з початком весни
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«Оновлений текст змін до Конституції України, внесений від імені президента, продовжує містити ряд 
загрозливих формулювань, які створюють можливості для демонтажу автономії місцевого самоврядування».

(Спільна заява міських, селищних, сільських голів, голів об’єднаних територіальних громад та експертів з питань місцевого самоврядування)

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі чотири доби збройні фор-
мування Російської Федерації та їхні 
посіпаки порушили режим припинен-
ня вогню. Противник обстріляв наші 
позиції із заборонених Мінськими до-
мовленостями мінометів калібру 82 мм, 
а також гранатометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів та стрілець-
кої зброї.
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» вівся вогонь 
по наших позиціях поруч iз Водяним, 
Мар’їнкою, Невельським, Новотроїць-
ким, Павлополем. 
 На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» противник об-
стріляв позиції наших захисників поб-
лизу населених пунктів Новотошківсь-
ке, Оріхове, Травневе, Луганське, Пів-
денне, Хутір Вільний. 
 Зі 120-мм міномета противник ви-
пустив міни по наших позиціях поруч 
iз Красногорівкою, Оріховим, Ново-
тошківським.
 З артилерійських систем калібру 
122 мм обстрілювали позиції біля Орі-

хового.
 За цей період у результаті ворожих 
обстрілів 11 січня троє військовослуж-
бовців Об’єднаних сил отримали пора-
нення. 9 січня бойові втрати Об’єднаних 
сил через вибух ворожого БпЛА побли-
зу наших позицій становили 5 військо-
вослужбовців. Осколкових поранень та 
акубаротравми зазнали четверо бійців. 
Один воїн, на превеликий жаль, заги-
нув.
 Тим часом противник продовжує на-
копичувати техніку та озброєння непо-
далік лінії розмежування. 
 Російсько-терористичні війська пе-
рекидають озброєння у порушення до-
мовленостей про лінії відведення. У 
щоденному звіті спільної моніторинго-
вої місії СММ ОБСЄ йдеться, що «місія 
зафіксувала озброєння, розміщене з 
порушенням ліній відведення у непід-
контрольних урядові районах, зокрема 
танки на вантажному поїзді, що рухав-
ся в східному напрямку в непідконт-
рольне урядові Дебальцеве». Крім тан-
ків, місія зафіксувала інше озброєння 
у тимчасово непідконтрольному уря-
дові районі Луганської області, роз-
міщене з порушенням ліній відведен-
ня. Також спостерігачі відзначають 

збільшення кількості порушень режи-
му припинення вогню в Донецькій об-
ласті. У Луганській області таких ви-
падків, навпаки, поменшало.
 Слід зазаначити, що Об’єднані сили 
розуміють наявні ризики. Прикордон-
ники та співробітники СБУ продовжу-
ють боротьбу з терористичними загроза-
ми. Зокрема, вони на контрольно-про-
пускному пункті «Майорське» затри-
мали чоловіка, який намагався ввезти з 
тимчасово окупованої території Украї-
ни вибухівку. Під час ретельного ог-
ляду автомобіля 39-річного громадя-
нина України оперативні співробітни-
ки Держприкордонслужби та СБУ, що 
спільно діють у складі Об’єднаних сил, 
знайшли у багажному відділенні авто-
мобіля ретельно приховані два згортки 
з речовиною, схожою на пластид, за-
гальною вагою приблизно 740 г. Водія 
та автомобіль затримано. З якою ме-
тою громадянин перевозив вибухівку, 
з’ясовують правоохоронці. Не виклю-
чено, що таким чином проросійські 
найманці готують підґрунтя для мож-
ливих терористичних актiв.
  У разі загрози життю та здоров’ю, за-
хоплення територій, прориву ворожих 
розвідувально-диверсійних груп військо-
вослужбовці Об’єднаних сил дають адек-
ватну відповідь, відкриваючи вогонь по 
противнику. За даними військової роз-
відки Об’єднаних сил, втрати російсько-
окупаційних військ за перші десять днів 
нового року становили 33 особи. З них 12 
— безповоротні, 21 поранено та травмо-
вано. Знищено одну одиницю військової 
техніки противника. ■

НА ФРОНТІ

Відсіч адекватна агресії
Противник продовжує накопичувати військову техніку 
на лініях розведення

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Ще 24 грудня трирічна жителька 
черкаського міста Сміла Віка Астахова 
була на новорічному ранку в дитячому 
садочку, а вже через п’ять днів  дівчин-
ці діагностували лейкемію. І нині вона 
бореться за життя.
 Вікуся зараз перебуває в Черкасько-
му дитячому онко-гематологічному від-
діленні. Аби здолати таку важку неду-
гу, дівчинці потрібна підтримка й допо-
мога добрих людей. Наразі оголошено 
про збір коштів на лікування дівчинки. 
Кошти можна перераховувати на кар-

тку її мами у ПриватБанку 5168 7573 
5258 7176 (Астахова Анна Леонідівна).
 Як розповідають друзі родини Ас-
тахових, досі невідомо точно, скільки 
коштів знадобиться на  лікування Віки. 
Але батьки не в змозі потягнути навіть 
приблизно відому фінансову ношу, бо за 
час попереднього лікування їхні запаси 
вичерпалися. Батьки дівчинки — зви-
чайні держслужбовці, віруючі й дуже 
порядні люди.
 Прохання до українців, будь ласка, 
не залишайтеся байдужими до долі ма-
ленької Вiки Астахової. У цій ситуації 
важлива кожна гривня. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Українські фармацев-
ти почали штампувати най-
більш затребувані таблетки 
з... кави та цукру. Підпільне 
підприємство знайшли спів-
робітники служб безпеки на 
території одного з аптечних 
складів Харкова. Там виго-
товляли фальшиві ліки під 
прикриттям колишніх пра-
цівників Міністерства охоро-
ни здоров’я часів Януковича. 
У сюжеті програми «Гроші» 
йдеться про те, що доказо-
ва база, зібрана спецслужба-
ми, дає підстави вважати, що 

попереднє керівництво МОЗ 
часів Януковича точно зна-
ло про це i є співорганізато-
ром такої діяльності. Вироб-
ництво фальсифікату розта-
шовувалося в підвалі аптеч-
ного складу, що забезпечував 
ліками всю Харківську об-
ласть. Саме через це право-
охоронці навіть не підоз-
рювали власників складу. 
Відрізнити фальшивки від 
справжніх ліків практич-
но неможливо. Криміналь-
ні фармацевти використову-
вали справжнє обладнання, 
зокрема, автомат для упаков-
ки таблеток, змішувачі, прес 

для таблеток і котли для дра-
же. Втім, коли не вистачало 
обладнання, в хід ішло на-
віть кухонне начиння.
 Колишній співробітник 
підпільної лабораторії опи-
сав процес виготовлення 
фальшивих таблеток: «Ви-
робництво починається зі 
змішування. Потім масу по-
дають на прес. Таким чином 
відбувається таблетування. 
Ядро з пресу подають на ко-
тел для драже. І поливають 
цукровою сумішшю. Котел 
крутиться, подається цук-
рова суміш. І обгортаєть-
ся ядро. Подається гаряче 

повітря для висушування 
отриманого драже». Після 
пакування фальшиві ліки 
зберігали на складі готової 
продукції. Підпільна лабо-
раторія виготовляла з кро-
хмалю, цукру й кави такі 
популярні ліки, як спаз-
малгон, кетанол та анафе-
рон. 
 Держлікслужба опри-
люднила на своєму сайті но-
мери серій, якими проштам-
повані фальшиві ліки. Їх по-
винні вилучити з аптек. Але 
скільки таких псевдопігулок 
вже випили українці, не знає 
ніхто. ■

ДОПОМОГА

Вдячні за кожну гривню
На Черкащині рятують життя трирічній 
Вікусі Астаховій

■

ПІДРОБКА

Аптекарі-фальшивотаблетчики
Чому ліки вітчизняного виробництва не завжди лікують

■

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Помста 
за службу
Найманцю російського 
ФСБ завадили підірвати 
будинок екскомандира 
розвідувального 
підрозділу батальйону 
ЗСУ
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Київський райсуд Харкова визначив 
запобіжний захід без права внесення за-
стави 29-річному чоловікові, який, за 
даними обласного управління СБУ, пла-
нував закласти вибухівку в будинку на 
Московському проспекті. Так він мав 
помститися колишньому командирові 
армійської розвідки, який мешкає у цій 
багатоповерхівці. Той факт, що разом з 
офіцером могли загинути десятки інших 
людей, виконавця і замовника злочину, 
схоже, особливо не турбувало.
 Як повідомив керівник пресцент-
ру СБУ в Харківській області Владис-
лав Абдула, контррозвідники та слідчі 
СБУ разом iз бійцями ЦСО «А» затри-
мали зловмисника з вибухівкою безпо-
середньо в самому будинку. Потужність 
вибухового пристрою становила півкі-
лограма тротилу. В дію він мав бути 
приведений за допомогою радіосигна-
лу з автомобільної сигналізації. Через 
підвищену небезпеку при транспорту-
ванні пристрій знешкодили у дворі того 
ж таки будинку.
 Оперативники СБУ встановили, що 
для виконання злочину російська ФСБ 
залучила харків’янина, який раніше 
проходив військову службу в Нацгвар-
дії України, однак скомпрометував себе 
і був звільнений. Завдання майбутній 
диверсант отримав під час короткотер-
мінового виїзду до Росії. Подальші його 
дії російські куратори узгоджували че-
рез мобільний месенджер. За вбивство 
колишнього командира виконавцю 
була обіцяна грошова винагорода. По-
тенційну жертву обрали невипадково. 
«Спецслужби країни-агресора плану-
вали помститися українському коман-
диру за успішні операції проти неза-
конних збройних формувань терорис-
тичних організацій «Л/ДНР», — пові-
домив Владислав Абдула. — Зокрема, 
знешкоджено групу офіцерів збройних 
сил РФ, один з яких носив звання «Ге-
роя Росії».
 Прокоментував результати успішно 
проведеної операції і голова відомства 
Іван Баканов. «СБУ бореться із загроза-
ми у зародку, а не ліквідує наслідки, — 
сказав він. — Наші дії підтверджують 
це. Контррозвідувальна діяльність, про-
тидія тероризму, захист національної 
безпеки — ті пріоритети, на які орієн-
тується сьогодні українська спецслуж-
ба».
 До речі, це не перший випадок, коли 
російська ФСБ готувала диверсії у Хар-
кові. Влітку минулого року був затри-
маний російський найманець, який 
планував пошкодити ємність iз хлором 
на Краснопавлівських очисних спору-
дах. Якби правоохоронці не попереди-
ли цей злочин, без питної води залиши-
лися б одразу два міста області — Хар-
ків i Лозова.
 Недавно також суд виніс вирок ди-
версанту, що намагався підірвати за-
лізничний міст на шляху, який з’єднує 
регіон із зоною бойових дій. Якщо цьо-
го зловмисника не звільнять по обміну 
полоненими, він проведе за ґратами 10 
років.

■

Фото з мережі «Фейсбук».❙
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ЗНАЙ НАШИХ!

Черепицею до 
сонця
Почесною нагородою UNIDO при 
ООН відзначили українського 
інженера, який створив унікальну 
фотоелектричну черепицю
Ірина КИРПА

 Престижну нагороду отримав студент iз Мико-
лаєва Павло Река, який розробив, створив та запа-
тентував будматеріал з унікальними властивостями, 
що дозволяє обігрівати будинки й квартири.
 Вихованець Чорноморського національного уні-
верситету ім. Петра Могили зумів обігнати 40 конку-
рентів та отримати престижний приз на міжнародно-
му форумі Innovation Market 2019.
 За розробку «сонячної» черепиці інженер iз Ми-
колаєва отримав нагороду від установи ООН, яка спе-
ціалізується на просуванні міжнародного промисло-
вого співробітництва.
 Разом iз діловими партнерами український ви-
нахідник заснував фірму River Solar, яка й буде ви-
пускати авторську черепицю. Попередньо старт на-
мітили на перший квартал 2020 року.
 Унікальність розробки полягає у тому, що чере-
пиця одночасно виконує роль покрівельного матеріа-
лу та джерела альтернативної енергії. Сучасна тех-
нологія дозволяє економити як людський труд, так 
і фінансові ресурси, а її ККД при цьому удвічі пере-
вищує всі розробки, досі відомі у світі.
 На форум Павло Река та директор Solar Service 
Дмитро Колосовський прибули просто з об’єкта у 
селі Руські Тишки. Саме там на даний час реалізуєть-
ся пілотний проєкт River Solar: на даху однієї з ам-
булаторій місцевої лікарні монтують ексклюзивний 
дах.
 Раніше розроблена Павлом Рекою «сонячна» че-
репиця допомогла полегшити життя лікарів i пацієн-
тів однієї з сільських амбулаторій у Харківській об-
ласті. Площа покрівлі амбулаторії — 54 квадратнi 
метри. Її монтаж зайняв лише чотири дні. Сьогодні 
ця міні-електростанція вже працює та повністю за-
безпечує потреби амбулаторії в електриці впродовж 
світлового дня, незалежно від того, ясна погода чи 
похмура. Вночі включають звичайне електрожив-
лення. Можна забезпечити й цілодобову автономію, 
для чого є можливість встановити гібридний інвер-
тор.
 Після затвердження в Україні зеленого тарифу 
використання сонячних батарей переживає друге на-
родження. Отож перед винахідником із Миколаєва 
відкриваються досі небачені перспективи. Найближ-
чим часом планують побудувати тестовий дах iз його 
«сонячної» черепиці на полігоні у Матвіївці, а потім 
запускати промислове виробництво у Миколаєві.
 Сам Павло Река визнає, що питаннями пошуку 
альтернативних джерел енергії, від сонця до вітру 
та води, цікавився ще з дитинства. Після школи од-
разу вступити до університету не зміг через склад-
не фінансове становище. На першу зарплату купив 
домашній комп’ютер та став захоплено збирати не-
обхідну інформацію. Тому, коли вже у 25 років все-
таки вступив до престижного вишу Миколаєва, вже 
був сформованою людиною зі своїм світоглядом, яка 
твердо знала, навіщо прийшла до навчального закла-
ду.
 — Нашими розробками вже зацікавилися у Поль-
щі, Швейцарії та Німеччині, звичайно, хотілося б на-
лагодити поставки й на експорт, — визнає інженер 
iз Миколаєва Павло Река. — Крім «сонячної» чере-
пиці, маю ще одну цікаву розробку. Це — полімер-
піщана черепиця, яку можна створювати з вторин-
ного пластику й піску, доповнюючи спеціальними 
вставками з сонячними панелями. Її потужність — 
100 ватт iз квадратного метра. Впровадження цієї 
моделі перспективне, адже покрівельним матеріа-
лом може бути навіть перероблене пластикове сміт-
тя.
 Унікальність української «сонячної» черепиці 
полягає у можливості удвічі здешевити її промисло-
ве виробництво. Якщо порівнювати з Німеччиною, 
де квадратний метр черепиці коштує 390 євро, то ук-
раїнський виробник може запропонувати товар, ви-
щий за якістю, за ціною у 180-190 доларів.
 Миколаївський інженер упевнений, що його ви-
нахід чекає велике майбутнє. Адже вже зараз у на-
шій країні знайшлися фахівці та будівельні майдан-
чики, які дозволяють створювати «сонячну» чере-
пицю, що відповідає всім загальноприйнятим стан-
дартам у виготовленні сучасних сонячних панелей 
на рівні світових лідерів. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах назвали ла-
уреатів всеукраїнської лі-
тературної премії імені Ва-
силя Симоненка. Відомий 
український письменник 
Василь Шкляр, уродже-
нець Черкащини, отримав 
її цьогоріч за роман «Тро-
ща», а поет із Керчі Ігор 
Мітров — за поетичну збір-
ку «Голландський кут».
 Премію лауреатам вру-
чили у день 85-річчя поета-
шiстдесятника, журналіс-
та, правозахисника Васи-
ля Симоненка, який жив 
і творив на Черкащині і 
який у 1962 році разом iз 
друзями віднайшов місця 
масових поховань жертв 
сталінських розстрілів на 
Лук’янівському та Василь-
ківському цвинтарях, а та-

кож у Биківні. За це його 
жорстоко побили кадебіс-
ти, після чого 28-річний 
поет помер.
 Як повідомляють у 
Черкаській ОДА, всеук-
раїнську літературну пре-
мію імені Василя Симонен-
ка щороку вручають задля 
вшанування пам’яті пое-
та-гуманіста, широкої по-
пуляризації його імені й 
творчості Черкаська обл-
рада та Черкаська обл-
держадміністрація за під-
тримки Національної спіл-
ки письменників України, 
обласної організації Націо-
нальної спілки письменни-
ків України, Всеукраїнсь-
кого товариства «Просві-
та» імені Тараса Шевченка 
та Ліги українських меце-
натів.
 Премію запровади-

ли ще у 1993 році для під-
тримки молодих талантів, 
заохочення професійних і 
непрофесійних літераторів 
до творчих пошуків у га-
лузі літератури, написан-
ня високохудожніх літера-
турних творів громадянсь-
кого звучання. Із 2014 року 
обласна премія вийшла на 
всеукраїнський рівень. За 
кращу першу поетичну 
збірку лауреатам вруча-
ють 20 тисяч гривень, а за 
кращий художній твір — 
30 тисяч гривень.
 «Одним зi слоганів, 
який відібрали нині для 

бренду Черкаської облас-
ті, стала фраза «Земля пе-
реможців». Безсумнівно, 
Василь Симоненко  і є од-
ним із тих переможців, 
яким пишаються і пиша-
тимуться черкащани. Цін-
ності, якими пронизана по-
езія митця, — патріотизм 
та громадянська мужність. 
Він зробив вибір і як люди-
на, і як поет», — наголосив 
під час нагородження лау-
реатів літературної пре-
мії імені Василя Симонен-
ка голова Черкаської обл-
держадміністрації Роман 
Боднар. ■

ВІДЗНАКИ

Пошана від землі 
переможців
Василь Шкляр та Ігор Мітров стали 
лауреатами премії імені Василя 
Симоненка

■

Василя Шкляра та Ігоря Мітрова привітали квітами 
та відзнаками.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
❙

Світлана МИЧКО

 Найсвідоміші тернополяни про-
вели екомарафон, що ставив за мету 
прищепити жителям міста свідо-
мість і гуманність у ставленні до нав-
колишнього середовища, які б вира-
жалися у конкретних справах. Отже, 
першого дня учасники мали нагоду-
вати залишками їжі з власного столу 
безпритульних тварин чи птахів; на 
другий день — повідомити про ялин-
ку в горщику, яку потім можна ви-
садити у відкритий ґрунт; на третій 
— вимкнути у своїй оселі на ніч усі 
електроприлади, окрім холодиль-
ника; на четвертий — виготовити 
якісь різдвяні прикраси з підручних 
домашніх матеріалів; на п’ятий — 
мінімум дві години ввечері провести 
без світла; упродовж шостого — пов-
ністю відмовитись від користуван-
ня інтернетом, телевізором та теле-
фоном; а на сьомий день — відібрати 
непотрібний одяг, щоб віддати його 
(в екологічних пакетах) на благодій-
ність. Усі свої перераховані вище дії 
учасники екомарафону повинні були 
фіксувати на фото- чи відеокамеру і 
викладати в соціальних мережах під 

хештегами #Eco_marafon_Ternopil_
2.0, #Ternopil_eco_city чи #Файне_
без_пластику.
 Як повідомила одна з ініціаторок 
акції, громадська активістка Оль-
га Гордієнко, такий марафон був ор-
ганізований місцевим благодійним 
фондом «Єднання поколінь» за під-

тримки Тернопільської міської ради, 
і відбувся він в обласному центрі вже 
вдруге. Під час першого, в травні 
2019 року, учасники акції збирали 
сміття, користувалися екологічними 
горнятками і пакетами та впродовж 
дня ходили пішки замість того, щоб 
користуватися транспортом. ■

ЕКОСВІДОМІСТЬ

Нагодуй, відмовся, вимкни…
Жителі Тернополя взяли участь у незвичайному марафоні

■

Одна з учасниць екомарафону годує безпритульного собаку.
Фото з соцмережі «Фейсбук».

❙
❙

Місцеві голови проти 
узурпації 
 Лідери місцевого самовря-
дування оприлюднили вже другу 
спільну публічну заяву щодо змін 
до Конституції України. Це стало-
ся 13 січня, напередодні почат-
ку першого в новому році сесій-
ного тижня у Верховній Раді Ук-
раїни. Більш як дві сотні голів 
обласних центрів, містечок, се-
лищ та об’єднаних територіаль-
них громад спільно з експертами 
з питань місцевого самоврядуван-
ня та децентралізації висловили-
ся щодо загроз, які містить про-
єкт змін до Конституції України, і 

закликали народних депутатів не 
голосувати за нього. Адже ключо-
ву вимогу попередньої спільної 
заяви — щодо необхідності пуб-
лічного обговорення проєкту зі 
спільним напрацюванням виваже-
ної редакції законопроєкту, незва-
жаючи на окремі заклики Асоціа-
цій місцевого самоврядування до 
спільного доопрацювання проєк-
ту змін, незважаючи на аналогіч-
ні заклики представництва Євро-
пейської комісії в Україні, євроде-
путатів, спецпредставника уряду 
Німеччини, а також Посольств Ні-
меччини та Канади в Україні, про-
ігноровано. На думку підписантів, 

Інститут «префектів», запропоно-
ваний у поданому вигляді, є в ру-
ках президента і його офісу інс-
трументом політичного тиску на 
місцеве самоврядування всупереч 
ратифікованій Україною Європей-
ській хартії місцевого самовряду-
вання. Текст змін до Конституції 
також зменшує фінансові гаран-
тії місцевого самоврядування. 

Річка-сміттєвичка?
 У Києво-Святошинському 
районі нищівно забруднюють не-
велику річку, в якій досі місцеві та 
приїжджі рибалки iз задоволенням 
ловили рибу. Річка Нивка, яка про-

тікає Петропавлівською Борщагів-
кою, справді одна з найдавніших 
водних артерій столичного перед-
містя. Вона досі зариблена, проте 
опинилася на межі існування че-
рез те, що хтось почав скидати в 
її води центнери сміття. Як пові-
домляють «Новини Київщини», 
небайдужі мешканці ближніх са-
диб поки що безуспішно запиту-
ють владу: «Чому річку не чистять? 
Чому поліція не патрулює берег і не 
виносить публічні адміністративні 
постанови? Чому місцевий голова 
не здійснює жодних превентивних 
кроків?» Зрештою, що в головах у 
людей, які скидають туди сміття?..

НОВИНИ ПЛЮС■
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ВЛАДА

Не без 
допомоги 
Москви
Президент Абхазії пішов 
у відставку 

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Увечері в неділю, 12 січня, так зва-
ний президент самопроголошеної рес-
публіки Абхазія Рауль Хаджимба по-
дав у відставку. Як повідомляє ТАСС, 
відповідну заяву Хаджимби зачитав 
колишній прем’єр-міністр самопрого-
лошеної республіки Сергій Шамба тим, 
хто зібрався біля «державної дачі» пре-
зидента. «Доводжу до відома, що я 
складаю повноваження президента в 
ім’я збереження стабільності в країні», 
йдеться в заяві. 
 Сергій Шамба заявив, що, згідно з 
конституцією Абхазії, обов’язки гла-
ви республіки тимчасово має виконува-
ти прем’єр-міністр Валерій Бганба. За 
кілька годин перед оголошенням від-
ставки до Абхазії прилетів помічник 
президента Росії Владислав Сурков, що 
дає підстави вважати, що відставка пре-
зидента маріонеткової республіки була 
ініційована в Москві. 
 Цим подіям передували масові про-
тести в Абхазії представників опозиції 
з вимогами відставки «президента». У 
п’ятницю, 10 січня, Касаційна колегія 
Верховного суду Абхазії скасувала рі-
шення ЦВК визнати переможцем пре-
зидентських виборів улітку минулого 
року пана Хаджимбу. На цих виборах, 
за даними ЦВК, чинний глава респуб-
ліки Рауль Хаджимба здобув у другому 
турі 47,39% голосів, а представник опо-
зиції Алахас Квінцинія — 46,17%. Опо-
зиція вважала, що результат виборів 
був сфальсифікований, що й виклика-
ло протести. 
 Буквально через кілька годин піс-
ля відставки Хаджимби глава ЦВК Аб-
хазії Тамаз Гогія повідомив, що пов-
торні «вибори президента» призначені 
на 22 березня. Така оперативність свід-
чить, що «відставка» «президента» від-
бувалася за чітким сценарієм, який був 
написаний не в Абхазії. Хаджимба за-
явив що не буде висувати свою канди-
датуру, повідомляє РІА «Новості» з по-
силанням на заяву віцепрезидента рес-
публіки Аслана Барцица. Це зайвий раз 
свідчить про наявність такого сценарію. 
«Нам вдалося терміново зібрати кво-
рум, деякі члени виборчої комісії при-
їхали з Москви», — цитує слова гла-
ви ЦВК місцева інформаційна агенція 
«Апснипресс», мимоволі розкриваю-
чи таємницю, звідки було привезене рі-
шення про відставку та проведення но-
вих виборів.
 Абхазія проголосила «незалеж-
ність» 2008 року на тлі військової ін-
тервенції Росії до Грузії. Як державу її 
визнали Росія та ще кілька країн, зок-
рема Нікарагуа, Венесуела, Сирія. Тоді 
як цивілізований світ вважає Абхазію 
окупованою територією Грузії. ■

■

Інавгурація Рауля Хаджимби на пост 
президента маріонеткової республіки.

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

 Після того як 11 січня Іран офіційно 
визнав, що український «Боїнг» помил-
ково збили іранські військові, в країні 
поновилися протести громадян, які зму-
шують владу піти у відставку. За дани-
ми агенції «Рейтер», сотні демонстран-
тів вийшли на вулиці Тегерану та інших 
міст Ірану. «Вони брешуть, що наш во-
рог — це Америка, наш ворог просто 
тут», — скандували протестувальни-
ки біля університету в Тегерані. Також 
люди вигукували на вулицях «Смерть 
диктатору!», маючи на увазі верховно-
го лідера Алі Хаменеї (керує країною з 
1989 року, тоді як президент є, по суті, 
главою уряду, його обирає народ, але 
він підпорядковується верховному ліде-
ру). Згодом силовики застосували проти 
учасників протестів сльозогінний газ. 
 Узявши на себе відповідальність за 
трагедію, в аерокосмічних силах Кор-
пусу вартових ісламської революції 
(КВІР) заявили, що український літак 
був помилково розпізнаний як крилата 
ракета, і в його напрямку було випуще-
но зенітну ракету малого радіусу дії, що 
вибухнула поруч iз лайнером. Як ствер-
джують у КВІР, в оператора зенітного 
ракетного комплексу (ЗРК) було до де-
сяти секунд для ухвалення рішення 
про запуск ракети, а через перешкоди у 
зв’язку він діяв самостійно.
 Катастрофа найбільше зачепила 
Україну та Канаду (на борту збитого 
«Боїнга» були 57 громадян Канади, пе-
реважно іранського походження, зага-
лом 138 пасажирів рейсу Тегеран—Київ 
мали після пересадки в українській сто-
лиці летіти далі до Канади). Тому ліде-
ри цих двох країн виявляють найбіль-
шу активність. Прем’єр-міністр Кана-
ди Джастін Трюдо заявив, що той факт, 
що Іран визнав свою провину в збитті па-
сажирського авіалайнера, є «важливим 
кроком», однак за ним мусить бути «ба-
гато інших» кроків. Трюдо заявив, що 
уряд країни вимагатиме «справедли-

вості та відповідальності» за збиття літа-
ка МАУ по близу Тегерана. «Ми не спочи-
немо, поки не отримаємо відповіді», — 
сказав Трюдо 12 січня в Едмонтоні піс-
ля закінчення меморіального заходу, на 
якому були присутні й родичі жертв ка-
тастрофи. Віце-прем’єрка країни Хрис-
тя Фріланд, у свою чергу, відвідала ме-
моріальний захід у Торонто.
 Прем’єр-міністр Канади вимагає від 
Ірану проведення повного та всеосяжно-
го розслідування причин збиття літака 
авіакомпанії «Міжнародні авіалінії Ук-
раїни». Про це Трюдо повідомив у субо-
ту, 11 січня, після телефонних перего-
ворів з президентом Ірану Хасаном Ро-
ухані. Водночас канадський прем’єр дав 
зрозуміти, що Іран має взяти цілковиту 
відповідальність за те, що сталося.
 Міністр закордонних справ Франсуа-
Філіпп Шампань очікує, що команда з 
розслідування авіакатастрофи зможе по-
чати роботу 14 січня. Троє її членів, які 
вже отримали іранські візи, вирушили 
до Тегерана 11 січня. Іншим вісьмом ек-
спертам видали візи 12 січня, вони мали 
прибути до Ірану 13 січня. Наразі очікує 
візу ще один член команди.
 Президенти Ірану та України Хасан 
Роухані й Володимир Зеленський прове-
ли також у суботу, 11 січня, телефонну 
розмову, де обговорили наслідки збит-

тя іранською ракетою літака авіаком-
панії МАУ, про роботу з розшифровки 
«чорних скриньок» і питання компен-
сації сім’ям загиблих.
 За даними пресслужби Зеленсько-
го, телефонні перемовини відбулися з 
ініціативи іранської сторони. Під час 
переговорів Роухані пообіцяв Зеленсь-
кому притягти до відповідальності всіх 
причетних до авіакатастрофи. Крім 
того, Роухані запевнив, що Іран надасть 
необхідну підтримку українській екс-
пертній групі для подальшої ефектив-
ної співпраці.
 Володимир Зеленський також у су-
боту мав телефонну розмову з прези-
дентом Франції Емманюелем Макро-
ном, під час якої два президенти до-
мовились про залучення французьких 
фахівців до розшифровки «чорних ск-
риньок» збитого літака. За повідом-
ленням офісу українського президен-
та, Макрон пообіцяв сприяти розсліду-
ванню. За його словами, Франція вже 
дала старт формальній процедурі роз-
слідування в Міжнародній організації 
цивільної авіації (ІКАО). Раніше вла-
да Ірану заявила, що має намір переда-
ти Франції бортові самописці збитого 
українського літака. Іран сам не може 
цього зробити, оскільки не має потріб-
ного обладнання. ■

НАСЛІДКИ

Визнання вини є, 
чи буде спокута?
Іран понесе політичні, економічні, військові та 
соціальні втрати за збиття українського «Боїнга»

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Візит канцлерки Німеччи-
ни Ангели Меркель в суботу, 
11 січня, до Москви «Німець-
ка хвиля» супроводила двома 
коментарями під промовисти-
ми заголовками «Іран і Лівія 
відсунули Україну на другий 
план» та «Меркель і Путін — 
не друзі, але партнери».
 Дійсно, зазначається в 
першому з них, зустріч Ан-
гели Меркель і Володимира 
Путіна в Кремлі відбулася в 
умовах нового балансу сил 
на Близькому Сході, який 
змушує Німеччину більше 
довіряти Росії при вирішенні 
проблем регіону, де Москва є 
ключовим гравцем. Букваль-
но за кілька днів до зустрічі 
Іран завдав ракетного удару 
по американських військо-
вих базах в Іраку та вийшов 
з угоди щодо ядерної програ-
ми. До цього США за наказом 
президента Дональда Трам-
па ліквідували іранського ге-
нерала Сулеймані, якого вва-
жали мало не другою особою 
в своїй країні. Тим часом Ту-
реччина ввела свої війська в 
Лівію, а, на додаток, Іран ви-
падково збив український па-
сажирський літак. 
 У всіх цих регіонах та 
справах Москва перебуває на 
перших ролях, тому тем для 
розмов не бракувало. Тож го-
ворили передусім про Іран, 
Лівію та Сирію, а Україна 
опинилася вже на останньо-
му місці. Хоча й була постій-
ним тлом переговорів, бо роз-
біжності між Німеччиною та 
Росією з приводу анексії Кри-
му та участі Росії у конфлікті 
на Донбасі нікуди не поділи-
ся. Але, за висловлюванням 
аналітика московського Цен-
тру Карнегі Олександра Бау-

нова, у відносинах між Моск-
вою та Берліном тема Украї-
ни перестала бути «занадто 
токсичною». Він вважає, що 
останній саміт «нормандсь-
кої четвірки» місяць тому в 
Парижі став ознакою почат-
ку відлиги. 
 До того ж до зближення 
Берліна з Москвою підштов-
хує «необачна», м’яко ка-
жучи, політика президента 
США Дональда Трампа. Зок-
рема, його негативне ставлен-
ня до Євросоюзу, байдужість 
до єдності НАТО та вихід з 
ядерної угоди з Іраном, що 
породив масу проблем та кон-
фліктів, даються взнаки. 
 Москва та Берлін в уні-
сон засудили вбивство гене-
рала Сулеймані та санкції 
США проти газогону «Пів-
нічний потік-2». Хоча в ос-
танньому Вашингтон мав ра-
цію. Адже події свідчать, що 
спільний російсько-німець-
кий газопровід таки насправ-
ді є не стільки економічним 
проєктом, як канатом, який 
зв’язує Берлін та Москву в 
міцний політичний тандем. 
 Але все ж на тлі окремих 
дій Трампа на Близькому 
Сході Путін і дійсно постає в 
очах Берліна та деяких інших 
європейських столиць таким 
собі «миротворцем», бо посту-
пово забувається, скільки вог-
нищ конфліктів він розпалив 
на тому ж Близькому Сході. 
Без його підтримки сирійсь-
кий диктатор  навряд чи втри-

мався б при владі і, можли-
во, сирійський конфлікт без 
втручання Москви вже давно 
б закінчився. А тепер «крем-
лівський миротворець» зава-
рює в Лівії конфлікт, подіб-
ний до сирійського. 
 Тож і виходить, що хоча 
Ангела Меркель і Володимир 
Путін не дружать, вони є парт-
нерами в економіці та політи-
ці. Обоє лідерів зараз, iмовір-
но, є ближчими, ніж будь-
коли раніше — попри санк-
ції ЄС щодо Росії, вбивство 
чеченського польового ко-
мандира в Берліні, незважа-
ючи на анексію Криму і кон-
флікт на Донбасі, а також всі 
політичні розбіжності. Мер-
кель потребує Путіна, а Євро-
па — Росії, наголошується в 
другому коментарі «Німець-
кої хвилі». Не виключено, що 
після зближення Німеччини 
та Росії відбудеться і збли-

ження Росії з Євросоюзом. 
Угорщина та Італія вже те-
пер уголос заявляють про не-
обхідність зняття з Росії сан-
кцій за її дії в Україні. 
 Багатогодинні переговори 
в Кремлі залишили після себе 
питання: чи готова Німеччи-
на піти з Росією на нову спів-
працю, яка віддалить її від 
США?  Канцлерка Німеччини 
приїхала до російського пре-
зидента як однодумець. А по-
вернулася додому  перекона-
ною в тому, що Берлін у май-
бутньому також зможе взяти 
участь у вирішенні близькос-
хідної кризи. Путін і Меркель 
домовилися про проведення в 
Берліні міжнародної конфе-
ренції з метою мирного врегу-
лювання ситуації в Лівії. Це 
може бути  першим кроком до 
миру на Близькому Сході, але 
вже не першим у зближенні 
Москви та Берліна. ■

ПАРТНЕРСТВО

Такий потрібний Путін
Що стоїть за візитом Ангели Меркель до Москви

■

У Москві Меркель не була з травня 2015 року. Тепер крига скресла?❙
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Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ

Восьмого січня літак «Боїнг» 737-800 Міжна-
родних авіаліній України, що виконував рейс 
за маршрутом Тегеран-Київ, розбився одра-
зу після зльоту з тегеранського аеропорту. 
Загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.
На четвертий день трагедії, 11 січня, ірансь-
ка влада визнала, що «Боїнг» помилково 
збили іранські військові.
Пізніше командувач аерокосмічних сил 
Корпусу вартових ісламської революції 
(КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере 
на себе всю відповідальність за аварію ук-
раїнського літака.

Труднощі перекладу
 Заяви США та Канади не примуси-
ли себе довго чекати: літак МАУ був зби-
тий російською ракетою, що є на озброєн-
ні Ірану — такий висновок зробили слідчі 
комісії цих країн. Нашому ж президенту 
знадобилось вісім годин після оприлюдне-
ної заяви провідних держав, щоб відреа-
гувати вслід за їхніми висновками. При-
чому сказати так, щоб нічого не сказати 
й, не доведи Боже, українську державни-
цьку позицію не утвердити. А якщо при-
гадати, що посольство України в Ірані, не 
розібравшись у ситуації, публічно спису-
вало трагедію на технічну несправність 
новенького «Боїнга», то взагалі панічно 
атакує безнадія. 
 І саме в той момент, коли країна за-
стигла в журбі разом із родичами екіпа-
жу і пасажирів  трагічного рейсу, Воло-
димир Зеленський дуже довго повертав-
ся із напівприватного турне до Оману. Пі-
дозріло довго. 
 За добу до трагедії на сайті офісу пре-
зидента з’явилась інформація, що Воло-
димир Зеленський повертається в Украї-
ну. Наступного дня на тому ж сайті майже 
поряд (о, президентські гуру комунікації!) 
з’явилась iще одна інформація, що Воло-
димир Зеленський таки перериває робочу 
поїздку до Оману через трагедію, що ста-
лась з українським літаком, і повертаєть-
ся до України. 
 Уся основна президентська рать та-
кож не відстає від свого керманича, й у 
мить, коли проти України відкрився чер-
говий інформаційний фронт, вищі поса-
дові особи показали, наскільки вони нез-
грабні та непрофесійні, аби відстоювати 
нашу країну.
 Кпинити керівника спецслужб, який 
у цей час відривався в Куршавелі, ні ук-
раїнські ЗМІ , ні активна громадськість 
особливого настрою не мали, але помітку 
на полях зробили.

«Кінчайте кокс нюхати!»
 А от міністру закордонних справ Ук-
раїни Вадиму Пристайку таки дісталось. 
За майже «інсайдерську» інформацію, 
що прозвучала вже після оприлюднен-
ня заяв Британії та США. Міністр пові-
домив, що на той момент не може опри-
люднити дані, отримані українською 
владою від інших країн, щодо можливих 
причин катастрофи «Боїнга» «Міжнарод-
них авіаліній України» (МАУ) в Ірані, ос-
кільки вона є секретною.
 «Ми не можемо зараз говорити про 
цю інформацію, передану Великою Бри-
танією, США чи іншими країнами. Це 
секретна інформація, передана розвід-

ками цих країн», — сказав Вадим При-
стайко.
 «Пане міністр. Я розумію, що дипло-
матія — штука тонка. Але кому ви служи-
те, українському народу чи комусь іншо-
му? Скажіть правду, Україна ще не таке 
бачила», — в один голос загули соцме-
режі.
 Дописувач із Фейсбук-спільноти Вік-
тор Азовцев вилаявся у «відкритому 
ефірі»:  «Оце номер! Те, про що офіційно 
й відкрито заявляє, наприклад, прем’єр 
Канади Трюдо та інші лідери країн, в Ук-
раїні стало секретною інформацією? А 
вони розповідають про ракету, що збила... 

наш літак. А ти не... Пристайко? Що ви 
там нюхаєте?.. Де робота нашої ... розвід-
ки? Де цей ... Баканов? Ви що, там узагалі 
всі обдовбані? МЗС «секретить», СБУ роз-
секречує, хриплий ніяк не визначиться, 
що це було: чи то гусак, чи то движок «пе-
регрівся», чи то взагалі пілоти «не впора-
лись з управлінням». Висловлює подяки 
тим, хто збив чи не збив! Кінчайте «кокс» 
нюхати!». 

Справа складна й агресивна
 Україна мала докази ракетного уда-
ру по літаку. Таку заяву для ЗМІ зробив 
секретар РНБО Олексій Данилов. І ці до-
кази були ще до того, як Іран узяв на себе 
провину за трагедію. За його словами, ук-
раїнські фахівці знайшли докази того, 
що це була ракета. «З великою ймовір-
ністю ми знаємо назву цієї ракети, знає-
мо, коли її купила іранська влада, і знає-
мо, у кого її купили», — заявив секретар 
РНБО.
 Данилов вважає, що саме наявність у 
Києва цих доказів, а також публічні заяви 
про те, що серед основних версій є збиття 
ракетою, і вплинули на Іран.
 «Ми розуміємо, чому Іран змінив по-
зицію: вони не розраховували, як діяти-
муть наші фахівці», — сказав Олексій Да-
нилов.
 А зробити публічну заяву українській 
стороні завадило те, що необхідно було ще 
попрацювати. «А Іран — це дуже склад-
на країна, і ми дуже непокоїлися, щоб 
вони не відправили наших фахівців у зво-
ротному напрямку», — пояснив секретар 
РНБО.
 Данилов також додав, що Україна не 
зупинить розслідування цієї катастрофи, 
незважаючи на офіційне визнання Іраном 
ракетного удару, оскільки вимагатиме по-
карання винних.

ОМАНлива вишенька на торті
 Неможливо оминути оманливий ві-
зит українського президента до Оману. Як 
уже зазначалось раніше вітчизняними за-
собами масової інформації, маршрути пе-
ресування приватних літаків 9H-VJN та 
T7-GEM наштовхують на висновок, що в 
Омані президент України Володимир Зе-
ленський зустрічався з делегацією з Мос-
кви. Для цієї можливої зустрічі було до-
статньо часу — майже 12 годин. 
 «Саме стільки часу мали в Омані учас-
ники переговорів iз Москви, якщо вони 
прилетіли на Bombardier iз номером 9H-
VJN і полетіли назад на бізнес-джеті Мед-
ведчука з номером T7-GEM», — пише iн-
тернет-видання «Тексти».
 Доріжки цих двох літальних апаратів 
зійшлися дивним чином. 
 Українські експерти зазначають, що 

чартер для Зеленського був замовлений 
ще до катастрофи «Боїнга» МАУ в Теге-
рані.
 Однак замість того, щоб після звістки 
про трагедію одразу відлетіти з Оману ще 
зранку 8 січня, Зеленський чогось чекав. 
Можливо, він чекав на зустріч iз кимось, 
хто прилетів в Оман iз Москви?

Зеленський: усі винні будуть покарані. 
Гончарук: уряд виплатить сім’ям 
загиблих допомогу
 Президент України Володимир Зе-
ленський пообіцяв, що всі винні в тому, 
що український літак компанії МАУ був 

збитий 8 січня в Тегерані, будуть пока-
рані.
 «У ці важкі дні я хочу сказати на-
ступне. Я поверну всіх загиблих близь-
ким і рідним. Вони зможуть iз ними поп-
рощатися як слід. Ми гідно вшануємо їх 
пам’ять. Усі винні будуть покарані», — 
сказав він після розмови з президентом 
Ірану Хасаном Рухані у зверненні до ук-
раїнського народу про ситуацію зі збитим 
літаком авіакомпанії МАУ в Тегерані.
 У свою чергу, прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук заявив про те, що український 
уряд виплатить сім’ям загиблих в авіака-
тастрофі лайнера в Ірані по 200 тис. грн 
допомоги і проконтролює належне ви-
конання страхових виплат, повідомила 
прес-служба прем’єр-міністра України. 
 Також авіакомпанія «Міжнародні 
авіалінії України» (МАУ) виплатить ком-
пенсації сім’ям членів екіпажу, згідно з 
колективним договором.

Не «Тегеран-43»?
 Оговтавшись після першого шоку, 
українці почали проводити паралелі, ро-
бити власний аналіз і пошук аналогій, 
висловлюючи й конспірологічні версії. 
Згадався сюжет політичного детективу 
— радянського фільму 1980 року «Теге-
ран-43». Його сценарій відтворено на ре-
альних подіях часів Другої світової вій-
ни. Історія розкручується довкола спла-
нованого фашистами теракту — замаху 
на вбивство на Тегеранській конферен-
ції лідерів тогочасної «великої трійки» — 
Йосипа Сталіна (секретар комуністичної 
партії СРСР), Франкліна Рузвельта (32-
й президент США), Вінстона Черчилля 
(прем’єр-міністр Великої Британії). Тер-

акту вдалось запобігти. 
 Однак, за словами декотрих експертів, 
у нинішній ситуації про спланований тер-
акт iз метою взаємної дискредитації двох 
протиборчих, лідируючих у світі сил не 
йдеться, мовляв, це всього лиш жахли-
вий, фатальний, трагічний збіг обставин. 
Звісно, від того горя не менше й людські 
життя, на жаль, не повернути.
 Отже, підсумовуючи різні виклади в 
публічному просторі, хронологія трагіч-
ного досвітку в порту Тегерану виглядає 
так: Іран завдав ракетного удару по амери-
канських базах в Іраку. Сили ППО Ірану 
були приведені в стан повної бойової готов-
ності — іранці очікували повітряного уда-
ру у відповідь. Далі фатальну роль вiдігра-
ла затримка вильоту рейсу PS752. Як по-
яснили іранці, командир корабля попро-
сив вивантажити частину вантажу, щоб 
вага повністю заправленого літака не пе-
ревищувала допустиму. Літак мав вилеті-
ти о 5.15 за Тегераном. Отримав дозвіл на 
виліт о 6.05. Відірвався від землі о 6.07. О 
6.12 він зник iз радарів, оскільки його зби-
ла іранська ППО. Аеропорт імама Хомей-

ні прикривають сили ППО не армії Ірану, 
а Корпусу вартових ісламської революції, 
на озброєнні котрих є російський зенітно-
ракетний комплекс ТОР-1. Цей комплекс 
працює у двох режимах: ручного та авто-
матичного супроводів. До 6.00 іранці здій-
снювали роботу в режимі ручного супро-
воду. О 6.00 муедзін традиційно скликає 
правовірних на фаджр — ранковий намаз, 
тому вмикається автоматичний режим ро-
боти ЗРК ТОР-1, аби особовий склад роз-
почав молитву. Ранковий фаджр iз шос-
тої ранку триває до сходу сонця, і в цей 
час ніщо не має відволікати правовірних 
від намазу. А тим часом ЗРК ТОР-1 авто-
матично знайшов повітряну ціль — ук-
раїнський «Боїнг», зробивши запит, від-
повіді не отримав. Запит зазвичай робить-
ся декілька разів, і якби оператор або офі-
цер наведення були на бойовому посту, 
вони б повторили процедуру розпізнаван-
ня... Не отримавши позитивної відповіді, 
система автоматично відкрила вогонь. По-
летіло дві ракети, після чого воїни ісламу 
побачили старт ракет і почали панікува-
ти. Зупинити ракети можливості вже не 
було — відстань до цілі була маленькою, і 
ракети влучили в наш «Боїнг». Він втра-
тив управління і, не подавши сигналу три-
воги, впав. 
 Звісно, йдеться про те, що збили його 
не свідомо, а таки випадково. Але... Хіба 
іранці не знали, що американці у від-
повідь на їхні ракетні обстріли можуть за-
вдати ударів по іранських об’єктах? Наш 
літак збили через три години після обстрі-
лу американських баз в Іраку! І не припи-
нили польоти цивільної авіації, а свою 
систему ППО привели в повну бойову го-
товність... ■

КОЛІЗІЇ

«Тегеран-2020»
Українська влада в іранській зоні турбулентності

■

Головні «тлумачі» тегеранської трагедії.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 12 січня 2020 року представники іранського МЗС офіційно повідомили українську делегацію про те, що 
в зв’язку з початком роботи спеціалізованої комісії ICAO, а також Конвенції про міжнародну цивільну авіа-
цію, положень і процедур, викладених у документах №9756 AN / 965 та інших нормативних актах цієї ор-
ганізації, перебування представників української сторони в Ірані не обумовлено ніякими дипломатичними 
або міжнародними зобов’язаннями Республіки Іран і є неприпустимим втручанням в роботу міжнародних 
спеціалізованих органів. Про це повідомляє інтернет-видання  tZe inform.  
 Крім того, Республіка Іран забороняє будь-яке вилучення або переміщення об’єктів, що мають доказову 
цінність для роботи міжнародної комісії ICAO. Іранська сторона нагадує, що розслідування цього інциден-
ту проводять відповідні органи Республіки Іран, і втручання в їхню роботу буде розцінюватися як замах на 
суверенітет держави Іран. Водночас Іран безумовно і повністю готовий співпрацювати з будь-якими міжна-
родними комісіями або органами, створеними для об’єктивного та професійного розслідування обставин 
загибелі літака рейсу PS752 і готовий передати їм всі матеріали розслідування і речові докази.
 У процесі взаємних консультацій з’ясувалося, що українська сторона не має рішення про створення де-
ржавної комісії з розслідування факту загибелі літака рейсу PS752, українська делегація не є частиною 
будь-якої міжнародної делегації, що розслідує факт загибелі літака рейсу PS752, українська сторона не по-
годжувала з іранською стороною проведення слідчих дій за даним фактом і не запрошувала представників 
компетентних органів Республіки Іран для спільної роботи.
 Виходячи з усього цього, іранська сторона попросила українську делегацію здати всі наявні в її розпо-
рядженні матеріальні об’єкти зі складанням інвентаризаційного опису представникам ICAO і покинути зону 
проведення слідчих заходів.

■
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Вітчизняна економіка хоча 
й черепашачими темпами, 
але таки прискорює своє 
зростання. Тим часом ек-
сперти переконані: ниніш-
ні показники — це лише 
перший крок, адже потен-
ціал української економіки 
дозволяє їй демонструва-
ти значно більші темпи. 
Якщо ми не зійдемо зі 
шляху економічних ре-
форм. 

Наразі ми рухаємося 
швидше за інших
 У Світовому банку очі-
кують, що економіка Ук-
раїни за підсумками 2020 
року зросте на 3,7%. У 
минулому році, як ві-
домо, за даними цих же 
прогнозів, український 
ВВП мав зрости на 3,6%. 
За останніми даними Де-
ржавної служби статис-
тики, в третьому квар-
талі 2019 року українсь-
ка економіка зросла на 
4,1% в річному вимірі. У 
другому кварталі еконо-
мічне зростання станови-
ло 4,6%, в першому квар-
талі — 2,5%. 
 На думку мініст-
ра розвитку економіки, 
торгівлі і сільського гос-
подарства України Ти-
мофія Милованова, у на-
ступні роки економіка 
України має прискори-
ти темпи свого зростан-
ня. «Відповідно до оці-
нок Світового банку, про-
гноз на 2020 рік стано-
вить 3,7%, на 2021-2022 
роки — 4,2%», — сказав 
міністр. На тлі загальної 
ситуації у світовій еконо-
міці, цифра не така вже 
й погана. Для порівнян-
ня, світова економіка, за 
оцінками Світового бан-

ку, в 2019 році зросла на 
2,4%, а в 2020 році зрос-
те на 2,5%.
 Тим часом, на дум-
ку економіста, старшого 
наукового співробітни-
ка Atlantic Council Ан-
дерса Аслунда, в Україні 
створені всі макроеконо-
мічні основи, щоб еко-
номіка країни зросла на 
5% у 2020 році, як того 
хоче прем’єр-міністр Ук-
раїни Олексій Гончарук. 
Адже значні досягнення 
України в 2019 році, на 
його думку, погано вив-
чені як в Україні, так і 
за кордоном. «Ймовірно, 
цей факт не дивує нікого, 
оскільки українці зазви-
чай очікують від свого 
уряду гіршого, а іноземні 
ЗМІ зрідка достовірно ви-
світлюють українські ре-
форми. Проте не можна 
недооцінювати прогрес, 
досягнутий Україною за 
останні дванадцять міся-
ців, і він проклав шлях 
до подальшого значного 
прогресу в 2020 році», — 
стверджує Аслунд.
 На думку експерта, 
в 2016—2019 роках ад-
міністрація Петра Поро-
шенка провела вражаю-
чу макроекономічну ста-
білізацію після серйозної 
кризи 2014—2015 років, 
викликаної грабунком 
представниками уряду 
Януковича і початком 
військової агресії Росії на 
Донбасі. «Багато в чому 
завдяки заходам, вжитим 
при експрезиденті Поро-
шенку, дефіцит бюджету 
скоротився до близько 2% 
ВВП, а інфляція знизила-
ся до 4,1%. Тим часом де-
ржавний борг скоротився 
з 80% ВВП в 2016 році до 
52% ВВП», — каже екс-
перт.

 Також Аслунд нага-
дує: торік гривня була 
найефективнішою ва-
лютою у світі, — її курс 
щодо долара США зріс 
на 19%. Середньомісяч-
на українська заробіт-
на плата в доларах зрос-
ла з 200 доларів у 2016 
році до нинішнього рів-
ня близько 450 доларів. 
При цьому прибутковість 
облігацій і відсоткові 
ставки впали. «Дійсно, 
на сьогоднішній день ос-
новна проблема полягає в 
тому, що гривня зростає 
занадто швидко. Це зму-
шує Національний банк 
купувати більше доларів і 
знижувати облікову став-
ку», — зазначає аналі-
тик.

7% — це цілком 
можливо
 Серед проблем, які 
треба вирішувати, на дум-
ку експерта, — подолан-
ня олігархічного впливу 
на державу. «Звинувачу-
вати олігархів у коруп-
ції в Україні, не назива-
ючи нікого конкретного, 
— це поширене явище в 
країні. Я вважаю, що гра-
біжницька держава фак-
тично являє собою голо-
вну загрозу для економі-
ки і добробуту України. 
На практиці люди, яких 
вважають олігархами, 
— ті, хто достатньо силь-
ний, щоб захистити свою 
власність від «держав-
них грабіжників». На-
самперед від правоохо-
ронних органів, що зай-
маються корпоративним 
рейдерством. Щоб по-
ширити права власності 
на більш широке ділове 
співтовариство, Україна 
мусить реформувати всі 
правоохоронні органи, 

судову систему та СБУ», 
— сказав Аслунд.
 «Також 2020 має ста-
ти роком, коли Українсь-
ка держава зробить рішу-
чий стрибок від бюрок-
ратії в радянському стилі 
до цифрового уряду. Не-
зважаючи на випадкові 
спроби модернізувати 
державну адміністрацію 
України, велика части-
на адміністрацій зали-
шаються за своїм харак-
тером бюрократичними. 
Багато документів вима-
гають тридцяти ручних 
підписів, при цьому ніх-
то не несе за них відпові-
дальності. Ділові зус-
трічі присвячені збору 
підписів, а не серйозним 
аналітичним дискусіям. 
Все це повинно змінити-
ся, — написав Аслунд. 
— Україні потрібна су-
часна комп’ютеризована 
державна адміністрація. 
Естонія, в свою чергу, 
подала дуже цінний при-
клад. Будемо сподівати-
ся, що нещодавно створе-
не Міністерство цифрової 
трансформації отримає 
необхідні повноваження 
для того, щоб модернізу-
вати роботу уряду Украї-
ни».
 Нарешті, на думку ек-
сперта, ринки в Україні 
мають бути відкриті. 
«Україна має відмінний 

інструмент для цієї мети, 
адже Угода про асоціа-
цію з Європейським Сою-
зом містить сотні правил 
відкриття безлічі ринків. 
В Українї вже багато за-
конодавчих актів, але в 
багатьох випадках фор-
мальні правила ще не пе-
рейшли в повноцінну ре-
алізацію, яка змусила б 
європейських конкурен-
тів прагнути увійти в Ук-
раїну в більш широкому 
масштабі, — резюмував 
він. — Були ухвалені за-
кони про ринки електрое-
нергії та газу. Так, ринок 
електроенергії офіційно 
діє з липня 2019 року. У 
другому і третьому квар-
талах 2019 року ВВП Ук-

раїни досяг темпів зрос-
тання понад 4%. Прем’єр 
прагне до 5% в 2020 році 
і 7%— у наступні роки. 
Це розумні і реалістич-
ні цілі. Той, хто сумні-
вається в цьому, повинен 
пам’ятати, що в середнь-
ому по Україні зростан-
ня ВВП становило 7,5% 
на рік із 2000-го по 2007 
рік. Макроекономічні 
основи в даний час ство-
рені, щоб дозволити пов-
торити цей результат. 
Багато чого буде залежа-
ти від того, чи зможе Ук-
раїна відкрити економі-
ку, створивши при цьо-
му прозоре і відкрите іг-
рове поле». ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Із-під реформ
Експерти стверджують: українська економіка подолала 
свої головні проблеми завдяки реформуванню і може 
суттєво прискорити власне зростання

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Новина за підсумками ми-
нулого року: наша держава 
потрапила в трійку топ-екс-
портерів аграрної продукції в 
ЄС. У 2019-му, за даними що-
місячного звіту Єврокомісії 
про стан торгівлі агропро-
дукцією, найбільшими екс-
портерами сільгосппродук-
ції в країни Євросоюзу були 
США, Бразилія та Україна.
 З листопада 2018 року по 
жовтень 2019 року експорт 
сільгосппродукції із США 
склав 12,3 млрд євро, з Бра-
зилії — 11,7 млрд євро, з Ук-
раїни — 7,3 млрд євро. При 
цьому найстрімкішим було 
саме зростання експорту з 

України, яке становило 41%, 
або 2,1 млрд євро .
 За даними Міністерства аг-
рарної політики України, за 
січень-вересень 2019 року ек-
спорт сільськогосподарської 
продукції склав 15,78 млрд 
доларів, що на 21,5%, або 
2,8 млрд доларів, більше, ніж 
за аналогічний період 2018 
року. Із цієї кількості най-
більший обсяг українських 
товарів за 10 місяців 2019 
року було продано до Поль-
щі: на суму 2,8 млрд доларів. 
Завдяки цьому експорт в цю 
країну випередив продаж ук-
раїнських товарів до Росій-
ської Федерації, — ця цифра 
становить 2,7 млрд доларів. 
 Серед наших найближ-

чих конкурентів, які також 
увійшли до рейтингу Євро-
комісії, — Італія із 2,04 млрд 
доларів експорту, Німеччина 
— із 2,03 млрд доларів, Ні-
дерланди — із 1,5 млрд до-
ларів і Угорщина із 1,3 млрд 
доларів. 
 Найбільше ми продаємо 
зернових. Торік було вста-
новлено новий рекорд, — за 
даними Мінекономрозвит-
ку, було зібрано 74,5 млн 
тонн зернових і зернобобо-
вих культур. Це на 4,4 млн 
тонн більше, ніж у 2018 році. 
Таким чином, за підсумка-
ми 2018-2019 маркетингово-
го року Україна поставила на 
зовнішні ринки рекордні 50,4 
млн тонн зернових, зернобо-

бових та борошна. Це на 9,5 
млн тонн більше в порівнян-
ні з попереднім маркетинго-
вим роком. 
 Але, як кажуть, не зерном 
єдиним. Україна активно за-
робляє на соняшниковій олії. 
Виробники цього продукту от-
римують хороші прибутки за-
вдяки високій ціні товару на 
міжнародних ринках, де вона 
часто перевищує 6 доларів за 
літр. Заробляють наші вироб-
ники і на волоських горіхах, 
— і допомагає їм у цьому сут-
тєво вищий врожай горіхів в 
Україні у минулому році. За 
даними експертів, саме на во-
лоські горіхи припало більше 
половини всієї експортної ви-
ручки плодоовочевого секто-
ру України за листопад 2019 
року.
 Непоганий прибуток при-
носить і продаж курячих 
яєць. Днями для наших ви-
робників відкрився ще один 
ринок — японський. Всього 
ж упродовж січня-листопа-
да 2019 року Україна експор-
тувала яєць на 104,3 млн до-
ларів, що на 22% більше, ніж 
за аналогічний період мину-

лого року. Виробники від-
правили з нашої держави 129 
тис. тонн яєць, що на трети-
ну більше, ніж за 11 місяців 
2018 року. Основними покуп-
цями українських яєць стали 
ОАЕ, які закуповують про-
дукції майже на 24 млн до-
ларів, Ірак — на 13,3 млн до-
ларів та Віргінські острови — 
на 9,6 млн доларів. Утім цей 
перелік, ймовірно, буде роз-
ширено — днями компетент-
ні органи України і Японії уз-
годили міжнародний ветери-
нарний сертифікат для екс-
порту свіжих яєць з України 
до цієї країни.
 Непряме підтвердження 
зростання економічної ак-
тивності у нашій країні — 
статистика вітчизнних пор-
тів. За даними статистики, 
морські порти України впер-
ше за 10 років рекордно на-
ростили перевалку вантажів, 
перейшовши за позначку в 
150 млн тонн. Найактивніше, 
тобто на понад третину, зрос-
ла перевалка зернових ванта-
жів — за січень-листопад ми-
нулого року ця цифра склала 
48,8 млн тонн. ■

УСЕ НА ПРОДАЖ

Вироблено в Україні 
Наша держава активно розширює свій аграрний експорт, 
піднімаючись у світових рейтингах 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Без компенсації
 Продовжить наша держава виробляти і реалізовувати на експорт 
навіть такі неоднозначні товари, як «коньяк України» і «шампансь-
ке України», — до третіх країн до початку 2026 року. Адже сьогодні 
наша виноградно-виноробна галузь працює в умовах перехідного пе-
ріоду, визначених статтею 208 Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом щодо використання географічних зазначень 
ЄС для позначення подібних продуктів, що походять з України. Для 
назв «шампанське» і «коньяк» це 10-річний перехідний період, який 
діє до 1 січня 2026 року. 
 Після ухвалення політичного рішення під час підписання Уго-
ди про асоціацію не було передбачено надання раніше обумовлених 
компенсацій або технічної допомоги виробникам виноробної продук-
ції України, якщо вони відмовляться від вживання географічних за-
значень країн Європи в назвах українських вин і коньяків. Відтак уже 
найближчим часом виробники нестимуть суттєві фінансові втрати.

■

Українська економіка зростає удвічі швидше за світову 
і може суттєво прискорити ці темпи.
Фото з сайта gazeta-misto.te.ua.
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Прийде весна. У відставку йтимемо?
Фото з сайта 5.ua.

❙
❙

КОЛІЗІЇ

Навчимо, 
кого 
захищати
ЗЕ-наступ на профспілки
Тетяна ПАРХОМЧУК

 Що, дреллю «запахло»? Звісно, піш-
ла вібрація — а чутки зміцнюються чіт-
кою аргументацією: нинішньому уряду, 
ймовірно, необхідно готуватись до пере-
становочних кадрових «веснянок». При-
чина плаває на поверхні — система розба-
лансована, в економіці ручне управління, 
бюджет дірявий, чи робиться вигляд, що 
дірявий. Що є істиною, вже значення не 
має, бо чи це так, чи маніпуляція — усе від 
лукавого. 
 І що маємо наразі в підсумку? Не по-
милимось, якщо зазначимо, що серед 
цих, хто після «гройсманівських», звіс-
но, чимало не аристократів, але щоб так 
не володіти обличчям! Потрібні маски, 
їх пошук інтенсивно ведеться. А ніхто не 
обіцяв, що буде легко! Ну що поробиш, пі-
шов поїзд, пацани. Чекайте наступного. 
Рух на нашому вузлі інтенсивний, щось та 
підгребе. Доки Гончарук особисто «стріл-
кою завідує». 
 І підгребло: в Україні хочуть перегля-
нути діяльність профспілок, щоб ефек-
тивні могли отримати доступ до ресурсів, 
а інші були зупинені. Ефективні в чому? 
 Загальновідомо, що про урядові провти-
ки найкраще і найдоступніше завжди роз-
повідають саме профспілки, водночас нага-
дуючи владі, що крісла у високих кабінетах 
видаються на певний термін, а не в довічне 
користування. Профспілкові організації 
надають співвітчизникам повний спектр 
роз’яснювальних та відставкопідготовчих 
робіт: акції, мітинги, протести, пікети… 
 Рупором iмовірного «апокаліпсису»  
для трудових професійних спілок став 
міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Тимофій Мило-
ванов. Він заявив, що в Україні необхідно 
переглянути діяльність профспілок. 
 «Профспілки повинні захищати права 
робітників. Чи роблять вони це ефектив-
но? Особливо на підприємствах, де у лю-
дей немає альтернативи. Тобто там, де не 
працює конкуренція за працівника. Нап-
риклад, чи борються профспілки за право 
робітника дихати чистим повітрям на ме-
талургійному заводі? Або за право шахтаря 
спускатися в шахту, де правильно забезпе-
чена безпека праці? За право робітника от-
римувати високу зарплатню, навіть коли 
підприємство є монополістом на ринку пра-
ці?» — так, на думку Милованова, вигля-
дає притомна аргументація перегляду та 
реорганізації діяльності профспілок.
 Заради справедливості зазначимо, 
що, як сказав міністр, є профспілки, які 
здебільшого не борються за права робіт-
ників, а працюють на керівництво підпри-
ємств. Також він зауважив, що існують 
профспілки, які нічого не роблять і отри-
мують обов’язковий відсоток із зарплатні 
робітників.
 «Ситуація з профспілками повин-
на бути змінена. Справжні, ефективні 
профспілки повинні отримати доступ до 
ресурсів. А ті, хто паразитують на робіт-
никах, повинні бути зупинені», — вважає 
міністр розвитку економіки Тимофій Ми-
лованов.
 Щоправда, нічого в цих намірах не го-
вориться про критерії, за якими визна-
чатиметься ефективність профспілок. Це 
наштовхує на думку, що й у цьому разі 
вимірювати кривизну діяльності проф-
спілкових об’єднань підходитимуть із ва-
терпасом власного виробництва для внут-
рішнього вжитку, що не має нічого спіль-
ного із загальноприйнятими світовими 
стандартами. І так, між іншим, нагадає-
мо, що, наприклад, лідер одного з найвпли-
вовіших в Україні незалежного профспіл-
кового об’єднання працівників гірничови-
добувної галузі наразі є депутатом Верхов-
ної Ради за списком ВО «Батьківщина». ■

■

Віджати все, 
або Догрались
 Бо що доброго в тому, що 
Кабінет Міністрів України 
передав 530 державних під-
приємств на приватизацію, 
сукупна балансова вартість 
котрих становить понад 
12 мільярдів гривень? Від-
повідне рішення Кабмін ух-
валив під час засідання на-
прикінці минулого року, 27 
грудня.
 «За майже чотири місяці 
на приватизацію передано 
більше державних об’єктів, 
ніж за всі 28 років незалеж-
ності. Це дозволить залу-
чити інвестиції в низку де-
ржпідприємств і збільшити 
заробітні плати працівни-
кам», — повідомив суспіль-
ству прем’єр України Олек-
сій Гончарук.
 Продаж цих 530 держ-
компаній проходитиме в ме-
жах малої приватизації че-
рез електронні аукціони у 
системі «Prozorro.Прода-
жі». Початок приватизації 
відбудеться у цьому, 2020-
му, році. 
 Чим вихвалятись? Що 
розпродується останній ре-
сурс — стратегічні підпри-
ємства, і до них iще землі 
сільськогосподарського при-
значення треба додати? 
 Кошти на підвищення 
пенсій військовим та іншим 
категоріям пенсіонерів, яким 
підвищення мало бути вже з 

1 січня, в бюджет-2020 не 
закладено. Видатки на суб-
сидії та інші адресні соціаль-
ні виплати скорочено. 
 За останніми даними 
Держ стату, рівень промисло-
вого виробництва листопада 
2019 порівняно з листопадом 
2018 року впав майже на 7%. 
Стійке тотальне падіння, ок-
рім будівництва, показують 
усі галузі. Особливо це сто-
сується енергетики та пере-
робної промисловості.
 У зв’язку з цим аналітики 
прогнозують зростання без-
робіття та нову хвилю мігра-
ції. 
 І все це на тлі показо-
вих судових процесів над де-
котрими «опальними» біз-
несменами, чиї бізнеси прос-
то хочуть «віджати».

Під однією ковдрою
 «Кадрові зміни будуть не-
одмінно, і не лише в Кабмiні, 
а й в офісі президента. Адже 
політично в Україні скла-
лась не дуже гарна ситуація, 
— прокоментував для «УМ» 
політичний експерт Віктор 
Небоженко. — З самого по-
чатку президент зробив не-
правильно те, що команду 
свою формував не з професій-
них людей, а з родичів, одно-
класників, однокурсників, 
друзів дитинства... У всьо-
му світі команда керівни-
ка держави формується з фа-
хівців, так само це робили й 

усі наші попередні президен-
ти. А серйозні кадрові зміни, 
ймовірно, почнуться з берез-
ня». 
 На думку політолога, си-
туація ускладнюється ще й 
тим, що Кабінет Міністрів не 
є єдиним монолітним орга-
ном. Наразі він складається 
із трьох центрів впливу. 
 Перший — це симпатич-
ний молодий мужчина в ка-
мізельці на самокаті. 
 Другий — міністр фі-
нансів Оксана Маркарова. У 
неї справжня влада, бо чи-
малій кількості міністерств і 
відомств доводиться добряче 
постаратись, аби не почути у 
відповідь від фінансової пані: 
«Грошей немає!»
 Третій центр впливу — 
володар сили — міністр МВС 
Арсен Аваков. 
 А якщо додати сюди по-
дрібнення і без того не моно-
літного каркасу складу Каб-
мiну ще й внутрішньогрупо-
вими конфліктами, то ситу-
ація взагалі майже на межі 
безконтрольності. З одного 
боку, в цій «груповусі» ков-
дру на себе тягне Ігор Коло-
мойський; з іншого, «і ми, 
Химко, люди» — хоч прак-
тично майже нічого не втне-
мо, зате вміємо гарні презен-
тації робити та лекції читати, 
— це українські«дітища» від 
Сороса; ну і куди ж тут без го-
стрих зубів хижака — явно 
невидимого, але відчутного 

впливу російських інтересів. 
 І як би не кпинили прези-
дента за те, що сформував ко-
манду з усіх своїх, так, ніби 
з доброти душевної допоміг 
iз працевлаштуванням, на-
справді за такою його по-
зицією стоїть його ж его — 
всі, кого можна віднести до 
членів команди Зеленсько-
го, не мають бути сильніши-
ми за нього в політичному 
сенсі. Ну так, у «95-му квар-
талі» він був найсильнішим 
сатириком-артистом, але Ук-
раїна — це не сцена. А в сьо-
годнішній ситуації наша де-
ржава — це поле запеклої, 
не на життя, битви двох світо-
глядів, двох антагоністичних 
систем цінностей. Хтось, зре-
штою, мав донести і вкласти 
цю думку в голову президен-
ту Володимиру Зеленському! 
Вочевидь, хто міг — не догу-
кався, а кого він чує — не 
може через своєрідний спосiб 
мислення. 
 І що тепер робитиме Во-
лодимир Зеленський з усі-
ма цими «хлопцями й дів-
чатами з нашого двору», 
об’єктивно слабким Кабмi-
ном, аби не впав його рей-
тинг? Звісно, потрібно ки-
мось жертвувати. 
 Але це не так просто. 
Ким? Арсеном Аваковим? 
Усі спроби усунути його з 
силового крісла  закінчува-
тимуться скандалами й ре-
путаційними «відстрілами» 
тих, на кого в нього є своя 
база даних. 
 Оксану Маркарову? А 
хто ще так, як вона, наразі 
зможе на повернення бор-
гів закордонним інвесторам 
копійку до копійки «стягу-
вати» і не зважати на пот-
реби співвітчизників, знач-
на частина котрих реально 
на межi виживання, бо при-
бутки мають на рівні фінан-
сової похибки? 
 Ну, залишається чинний 
прем’єр. Він, звісно, також 
може дістати старий блок-
нот і пройтись по певних 
персоналіях. Але, гадаємо, 
його знайдуть чим утішити. 
 І основне. Прем’єри мо-
жуть змінюватись регуляр-
но. І не має значення, якщо 
в чергового замість самоката 
може бути, наприклад, про-
пелер. Це ролі не вiдiграє, 
навіть якщо у Володимира 
Зеленського найблагородні-
ша мета розбудови й зміц-
нення України, бо сама сис-
тема влади не змінюється. 
Навпаки, ще більше засто-
юється через внутрішні ком-
плекси, яких не мало б бути 
в здійсненні місії глави де-
ржави. 
 А тим часом ситуація у 
виконавчій владі така, що 
до всіх висновків її діяль-
ності незабаром додасться 
як iще одне джерело аналізу 
сарказм та відверте знущан-
ня від п’ятого президента 
України Петра Порошенка. 
Принаймні політологи вже в 
стадії очікування словесних 
списів від Порошенка. ■

ПИТАННЯ РУБА

Кабмiн! Ваш вихід? 
Вони такі витівники.... 
Перезавантаження уряду ймовірне з початком весни

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

«Тату, кінчайте торгувати, бо вже здачі нічим давати», — такий відомий в Україні однознач-
ний анекдотичний вислів у нашому сьогоденні має подвійний контекст: не лише закінчен-
ня базарної торгівлі, а й реальне припинення повноважень діяльності частини Кабмiну та 
прем’єр-міністра. 
Про те, що чинний уряд може найближчим часом залишитися без його голови і, як мінімум, 
без третини міністрів, експерти й аналітики говорять уже декілька місяців. 
І зовнішній антураж, підозрюємо, тут не зарадить: ні модне обличчя, ні модний зріст, ні мод-
на зачіска, ні модний одяг, ні модна освіта, ні те, що західним партнерам дуже подобається, 
коли наш керманич уряду правильно киває головою, реагуючи на англійські дієслова; не 
допоможе навіть модний самокат. 
Адже, — може, це буде відкриттям для багатьох iз теперішньої влади, — причина в іншому! 
Економічні показники в Україні такі, що, без особливих пояснень, на думку чималої кількості 
експертів, усе чіткіше вказують чинному Кабмiну на двері з уже ввімкненим нагорі зеленим 
світлом — написом: «ВИХІД».
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Ганна ЯРОШЕНКО

 Напередодні Нового року полтавці 
попрощалися з 66-річним полтавським 
волонтером і великим патріотом Олек-
сієм Кабушкою, котрий останнім часом 
боровся зі страшною хворобою. Він був 
одним із перших, хто повірив у мож-
ливість кардинальних змін в Україні i 
включився в боротьбу за них, майже пів-
тора місяця провівши на Майдані в сто-
лиці. Спочатку пиляв-рубав дрова, то-
пив «буржуйки», згодом приєднався до 
медичної сотні, хоч за освітою був інже-
нером-технологом.
 Коли розпочалися воєнні дії на сході 
України, почав збирати допомогу на-
шим воякам і доправляти її на фронт. 
«Мої попутники розвантажили «уазик» 
і поїхали назад, а я лишився, — свого 
часу розповідав мені Олексій Михай-
лович. — Прав військову форму, готу-
вав їсти. Хлопці недоїдали. У відповідь 
на запитання, що вони їдять, жартува-
ли: «Червону рибу». Тобто кільку в то-
маті. Я сів на «попутку» й у найближчо-
му селі купив емальоване відро. Зварив у 

ньому макарони, змастив підсмаженою 
на олії цибулею. Хлопці наминали їх за 
обидві щоки. Згодом повернувся додо-
му, а душа болить... Якось у зоні бойо-
вих дій кореспонденти з дніпропетровсь-
кого телебачення запитали, що тут для 
мене найважче. Відповів: мабуть, їхати 
звідси».
 Під час однієї з поїздок на схід Олек-
сій Кабушка допомагав вивозити з не-
безпечної зони малолітніх дітей із Кра-
маторського дитбудинку. «Десь о 18-й 
годині нас накрили мінами сепаратис-
ти, — розказував чоловік. — Одна з мін 
лягла зовсім поряд, перебивши галь-
мівну систему. Автівка покотилася в 
кювет і лягла на правий бік. Аби ви-
братися з неї, мені потрібно було пере-
валитися через спинку сидіння. Та на 
той час автомобіль покотився, тож я 
не встиг. А потім він зупинився. Слава 
Богу, подумав, живий — і почав вила-
зити через ліві дверці. У цей час поряд 
знову вибухнула міна, тож мене кон-
тузило. Прийшов до тями вже в Ізю-
мі...»
 Олексій Кабушка пережив велике 

горе — втрату 38-річного сина Миросла-
ва, котрий служив у складі 81-ї окремої 
аеромобільної бригади. Пригадую, запи-
тала в Олексія Михайловича: образли-
во, що того дня, 14 квітня 2016-го, один-
єдиний наш вояк загинув — і то був саме 
його син? «А якби чийсь син загинув, 
хіба не було б образливо? — відповів він. 

— Боляче за кожного загиблого. Це не-
правильно: війна, те, що гинуть люди... 
Часто курсуючи в зону воєнного конф-
лікту, надивився там усякого, проте ні-
коли не думав, що й мене може торкну-
тися найстрашніше. А, бачте, торкнуло-
ся. Того дня, 14 квітня, ми готували ав-
томобіль до виїзду в зону АТО, я привіз 
запчастини, рації, мав купити акумуля-
тори до цих рацій. Із самого ранку мо-
тався в цих справах. А Мирослава вже 
не було в живих...»
 Після загибелі сина патріот, за 
його зізнанням, став займатися волон-
терською діяльністю з іще більшою за-
взятістю. Пояснював: не хочу, мовляв, 
аби на моєму місці опинилися ще чиїсь 
батько чи мати, та й дещо забуваюся, 
коли постійно чимось зайнятий.
 «Про Олексія Кабушку і його сина 
Мирослава зняли у Франції фільм. Це 
дуже трагічна історія: батько везе си-
нові на фронт вареники, бо той його про 
це попросив, аж тут дізнається, що того 
вже немає серед живих, — розповіла ще 
одна полтавська волонтерка Зоя Воро-
нянська. — Навіть перебуваючи в дуже 
тяжкому стані, Олексій Михайлович не 
міг не турбуватися про інших: багато 
коштів, які гуртом збирали на його лі-
кування, спрямовував на волонтерську 
допомогу».
 Олексій Кабушка наголошував, що 
після смерті сина він  відповідальний за 
трьох онучок, адже є єдиним чоловіком 
у родині. На жаль, тепер дівчатка лиши-
лися й без батька, і без дідуся... ■

Микола ПАЦЕРА

 Якось ми зустрілися з моло-
дим АТОвцем Павлом Мамонто-
вим на столичному залізнично-
му вокзалі, звідки він їхав у За-
поріжжя ховати свого загиблого 
побратима Георгія Саларидзе із 
позивним «Гюрза-2», з яким во-
ював у полку «Азов». Чекаючи 
відправлення поїзда, Павло роз-
повів про своє недовге, але таке 
драматичне життя.
 До початку Революції гід-
ності юнак вів активне життя 
— займався ковзанами, тайсь-
ким боксом, спортивним орієн-
туванням, був громадським ак-
тивістом. Тож із початком подій 
на майдані Незалежності став ак-
тивним їх учасником із перших 
днів — навіть із камінням і «кок-
тейлями Молотова» ходив в ата-
ку на силовиків. У день, коли 
СБУшники підпалили столич-
ний Будинок профспілок, де роз-
ташовувався штаб протестуваль-
ників, йому мало не проломили 
череп. Тоді їх оточили «беркутів-
ці» і нещадно лупили Павла па-
лицями по голові. Товариші ду-
мали, що його забили до смерті, 
та коли винесли з цього місива, 
хлопець виявився живим. Навіть 
медики, які лікували його рану в 
Будинку профспілок буквально 
за півгодини перед підпалом спо-
руди, говорили, що він справж-
ній щасливчик — череп витри-
мав удари... Проте й така серйоз-
на травма не остудила патріотиз-
му Павла, коли почалися бойові 
дії на Донбасі. 
 «Якось ми сиділи з мамою 
біля вогнища на дачі, і я підспіву-
вав пісню на телефоні «Поплач за 
мною, мамо, коли я загину», — 
пригадав Павло. — Мама тоді кате-
горично сказала, що не дасть мені 
благословення на війну. Я відповів 
їй, що все одно піду, але без нього 
мені буде важче. Тож уже невдов-
зі переконав маму, що маю поїха-
ти на Донбас, щоб захищати і її 
спокій, тож вона мене благослови-
ла. А останнім поштовхом до цього 
вчинку було побачене мною відео, 
на якому наші бійці з батальйо-
ну «Азов» звільняли Маріуполь, і 
я впізнав на ньому кількох хлоп-
ців, із якими займався тайським 
боксом. Тому я теж попросився в 
цей добробат, але мене не хотіли 
брати до мінометного підрозділу, 

бо я був худеньким, а там потріб-
но тягати важкі міномети і набої. 
Та я пообіцяв їсти більше каші і 
терпіти всі труднощі. Зрештою 
мене прийняли, і Анатолій Шуль-
га з позивним «Бізон» навчав мене 
премудростей цієї нелегкої спра-
ви. Він був нам як батько і старав-
ся вберегти від смерті. Ми не раз 
за час моєї майже піврічної служ-
би в АТО потрапляли під серйоз-
ні обстріли, брали участь у боях і 
завжди вдало з них виходили за-
вдяки мудрості цього командира. 
Але 28 січня 2015 року під сели-
щем Гранітне нас накрили таким 
мінометним вогнем, що вижити 
пощастило не всім. Тоді загину-
ли побратим «Вальтер» і сам «Бі-
зон», а ще шістьох бійців, зокре-
ма й мене, поранили. Неподалік 
нашого міномета розірвався воро-
жий снаряд, і мені осколками роз-
дробило кістки передпліччя, пор-
вало м’язи, ще й отримав опіки».
 Павла доставили на проміж-
ну базу, де надали першу допо-
могу, потім у кузові авто перевез-
ли в госпіталь у Маріуполь. Тут 
йому зробили операцію і зафік-
сували руку апаратом Ілізарова. 
Потім перевезли в Запоріжжя в 
обласну лікарню, де провели де-
кілька операцій, скріпили кіст-
ки титановими пластинами. Тут 
він лікувався довгих три місяці. 
А крім бойового поранення, мо-
лодому бійцю довелося пережи-
ти ще й моральну травму, коли 
одного разу військовий зі штабу 
приїхав переписати, у кого які 
ушкодження. Якась медсестра 
сказала йому, що у Павла трав-
ма, бо він... невдало в окоп упав. 
Хлопець став доказувати, що в 
нього бойове поранення, проте в 
документах йому все одно напи-
сали щось не те, тож після гос-
піталя довелося ще довго «ви-
бивати» пенсію учасника бойо-
вих дій. Тоді ж він переніс важ-

ке лікування, адже розтрощені 
кістки під металом почали гни-
ти, і медикам довелося видаляти 
відмерлі тканини, робити інші 
болісні процедури, але повніс-
тю вилікувати його так і не вда-
валось навіть у Києві, де також 
провели декілька операцій.
 «Мене врятували волонте-
ри, — говорить Павло. — Вони 
дізналися, що це можуть зроби-
ти французькі медики, тож бук-
вально за добу зробили мені візу, 
і я разом з іншим тяжко поране-
ним побратимом полетів туди на 
лікування. Після детального об-
стеження мені зробили декілька 
операцій, провели курс реабілі-
тації. Добре, що на весь час пере-
бування у Франції нам обом на-
дала притулок у своєму будинку 
сім’я вихідців з України, адже 
потрібних на проживання кош-
тів у нас не було. А після повер-
нення на Батьківщину мене че-
кав іще один «сюрприз» — зви-
нувачення в тому, що не мав 
права виїжджати на лікування, 
хоча туди мене відпустили з час-
тини. Тож за таке «порушення» 
її керівництво стало вимагати 15 
тисяч гривень штрафу, які дове-
лося заплатити...».
 Після курсу реабілітації Ма-
монтов три місяці працював у 
відділі роботи з пораненими в 
Маріуполі. Потім повернувся до 
Києва, де довелося пережити ще 
кількамісячні митарства з офор-
мленням пенсії — оббивати поро-
ги пенсійного відділу головного 
управління Нацгвардії. Аж доки 
його не пожалів якийсь підпол-
ковник і буквально матюками по 
телефону добився того, що з час-
тини таки прислали потрібні до-
кументи. 
 Водночас з оформленням 
пенсії, особливо не сподіваючись 
на сите й безтурботне життя на 
ній, Павло вирішив самотужки 

робити його повноцінним і ціка-
вим. Він став вивчати англійсь-
ку мову, закінчив бізнес-школу, 
вступив на навчання до школи 
управління Українського като-
лицького університету у Львові 
за магістерською програмою пуб-
лічного адміністрування. Адже 
він має чітку громадянську пози-
цію щодо змін, які відбуваються 
в країні, тож хоче брати безпосе-
редню участь у цих процесах. Чо-
ловік вважає, що здатний реалі-
зувати себе і принести користь 
іншим якщо не на війні із зов-
нішнім ворогом, то на фронті бо-
ротьби за реформи в країні, яка 
також нелегка, і АТОвці мають 
брати в ній активну участь, нез-
важаючи на рани і навіть інвалід-
ність. Цьому він навчає й інших 
побратимів.
 А ще Павло Мамонтов ак-
тивно займається спортом і за-
хищав честь України на «Іграх 
нескорених» (Invictus Games) 
для колишніх воїнів з інвалід-
ністю зі всього світу в Торонто 
(Канада), у яких виступав у ка-
тегоріях «велоспорт» і «веслу-
вання на тренажері». До них він 
готувався дуже серйозно і само-
віддано. Навіть свою молоду дру-
жину Ніну посадив на велосипед, 
який сам купив, — їй теж дозво-
лили тренуватися разом із ним 
на столичному велотреці. Дово-
дилося під керівництвом трене-
ра намотувати кола — за три го-

дини мав проїжджати мінімум 
100 кілометрів, А через невели-
ку перерву знову повторювати 
тренування. І так два тижні пос-
піль. До того ж, були і тривалі 
виснажливі тренування на тре-
нажері з веслування, буквально 
зціпивши зуби, щоб витримува-
ти біль у плечі. При цьому Пав-
ло ще й встигав працювати у ту-
рагенції, тож доводилося їздити 
в Італію та Єгипет, де також при-
мудрявся знаходити можливість 
для тренувань. Дружина як тіль-
ки могла підтримувала його в 
усьому ,і в Канаді вболівала за 
чоловіка. Їхні спільні старання 
не пропали марно — Мамонтов 
завоював бронзову медаль у вес-
луваннi на тренажері.
 «А ще ми з кількома побра-
тимами хочемо здійснити подо-
рож на велосипедах по Америці, 
— ділиться планами Павло. — 
Мій товариш-«кіборг» із позив-
ним «Чуб» раніше вже об’їздив 
із половину штатів, то тепер зап-
ропонував і нам. Ми збираємося 
проїхати тими містами, де про-
живає найбільше наших земля-
ків, щоб познайомитися з цими 
людьми і розповісти їм якомо-
га більше правди про події в Ук-
раїні. Під час «Ігор нескорених» 
ми відчували велику підтримку 
діаспори в Канаді, тож упевне-
ний, що й в Америці нас прийма-
тимуть дружньо і тепло». ■

Герой і принц.
Фото з сайта nackor.org.

❙
❙

ГЕРОЯМ - СЛАВА!

Двічі не вмирати
Один із когорти «Нескорених» вижив 
після нелюдського побиття силовиками на 
Майдані й важкого поранення на фронті

■

ВТРАТИ

Пішов до сина
Не стало відомого полтавського волонтера

■

Олексій Кабушка, навіть перебуваючи 
в дуже тяжкому стані, багато коштів, 
які гуртом збирали на його лікування, 
спрямовував на волонтерську допомогу.

❙
❙
❙
❙
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Учасники Національного форуму 
екологів, які вже вcьоме поспіль 
обговорювали проблеми вітчиз-
няних сміттєзвалищ, відвідали у 
Слов’яногірську полігон ТПО, що 
нарешті «дочекався» давно запла-
нованої рекультивації. Цей об’єкт 
був закритий ще в 2017 році, про-
те лише зараз усю його територію 
привели до ладу. Тобто засипали 
суглинком, покривши зверху ма-
теріалом, що захищатиме ґрунт 
та підземні води від потрапляння 
небезпечних речовин. Реалізація 
другого етапу проєкту (будівниц-
тво станції з утилізації газу — про-
дукту переробки сміття) розпоч-
неться у першому кварталі цього 
року. І лише тоді впорядковану те-
риторію засіють чимось зеленим. 
За однією з версій, це можуть 
бути кущі сніжноягіднику білого, 
за іншою — степова ковила. Втім 
історія слов’яногірського поліго-
ну — швидше, приємний виняток 
для наших реалій, аніж усталена 
практика. Принаймні, саме до та-
кого висновку прийшли учасники 
екологічного форуму, ухвалюючи 
чергову резолюцію з порятунку 
довкілля.  

Статистика стихійного лиха
 За останнє десятиліття ук-
раїнські міста стали помітно 
чистішими, бо в комунальних 
підприємств побільшало сміт-
тєвозів, на вулицях з’явилися 
урни, а в прогресивних школах 
навіть вчать дітей сортувати 
сміття, виставляючи під стінка-
ми окремі контейнери для плас-
тикових пляшок та паперу. 
 Але «тектонічний зсув» у 
свідомості громадян, що став-
ся здебільшого завдяки «вихов-
ним» екологічним проєктам єв-
ропейських організацій, поки 
що не привів до зменшення кіль-
кості критично переповнених 
полігонів. На повірці з’явилося 
очевидне протиріччя, оскільки 
незрозуміло, навіщо переймати-
ся сортуванням відходів, якщо 
вони все одно потрапляють до 
універсального баку, а потім ви-
возяться гамузом на приміське 
сміттєзвалище? Останні назва-
ти полігонами твердих побуто-
вих відходів наразі дуже склад-
но. «Це, швидше, необладнані 
місця, які не відповідають міні-
мальним екологічним нормам, 
— запевняє голова Харківсь-
кої обласної організації Всеук-
раїнської екологічної ліги Сер-
гій Размєтаєв. — Я б назвав їх 
об’єктами підвищеної небезпе-
ки, оскільки вони забруднюють 
ґрунти, воду і повітря». 
 Наразі в Україні офіцій-
но зареєстровано 6 тисяч таких 
об’єктів. «Хоча достовірної ін-
формації у нас немає, — уточ-
нює озвучену статистику екс-
перт Ліги Діана Кальницька. 
— Як свідчать дані моніторин-
гу ініційованих осіб, у нас чи-
мало несанкціонованих сміт-
тєзвалищ, кількість яких може 
сягати 30 тисяч. Особливо не-
безпечна ситуація склалася на 
окупованих територіях Донець-
кої та Луганської областей, що 
потрапили до зони бойових дій. 
Основна ж проблема полягає в 
тому, що в нас щорічно збіль-
шується загальна кількість по-
бутових відходів, і 94 відсотки 
цієї маси ми відправляємо на 
полігони. У Європі якраз усе з 
точністю до навпаки». 

Творці паперової реальності
 За даними координатора гро-
мадської організації «Зелений 
фронт» Олександра Богданіса, 
на території Харківщини сьо-
годні немає жодного звалища 
ТПО, яке має повний, а головне 

- реальний пакет дозвільних до-
кументів. Приємним винятком 
став лише об’єкт у Дергачах, і то 
лише тому, що його впорядку-
ванням зайнялася іноземна ком-
панія, що виступила з вимогою 
привести усю документацію у су-
вору відповідність до закону. Але 
як у такому випадку «легалізу-
вала» свою діяльність решта ад-
міністрацій?
 Схема виявляється досить 
проста. Олександр Богданіс каже, 
що недавно разом iз чиновниками 
обласного департаменту екології 
брав участь в оцінці впливу на 
довкілля красноградського полі-
гону. Це саме той документ, який 
дозволяє суб’єкту господарюван-
ня легально вести свій бізнес. 
Тобто у випадку позитивної оцін-

ки державні органи управління 
видають папір, який відкриває 
шлях для отримання підприємс-
твом іншої дозвільної документа-
ції без додаткової перевірки. Ніби 
все логічно, але справа в тому, що 
в наших реаліях дана процедура 
може нагадувати сеанс одноразо-
вої магії. 
 Для доказу пан Богданіс на-
вів такий приклад. В екологіч-
ному циркулярі є розділ «При-
родно-геологічна характеристи-
ка місця видалення відходів». 
Заповнюючи цей пункт, чинов-
ники підтвердили у Красног-
раді, що полігон розташований 
на чорноземах. І хоча в ДБР су-
воро забороняється використо-
вувати під полігони території з 
цінним типом ґрунтів, у депар-
таменті записали, що дана нор-
ма тут «відповідає чинному за-
конодавству». Далі — більше. 
У своїй оцінці впливу на довкіл-
ля чиновники вказують, що на 
полігоні немає свердловин для 
моніторингу стану підземних 
вод, фактично відсутня система 
гідроізоляції, не проводиться 
сортування сміття і не висадже-
но захисну зелену смугу на під-
ході до населеного пункту, але 
при цьому в підсумку пишуть, 
що «все відповідає нормі». 
 З моніторингом реальної дійс-
ності теж не все гаразд, оскільки у 
державній структурі управління є 
чимало департаментів, інспекцій, 
лабораторій і навіть наукових за-
кладів, які мають статус контро-
люючих органів і навіть підтверд-

жують факт своєї діяльності регу-
лярними звітами. Але на ділі уся 
ця система не настільки ефектив-
на, як на папері. Виявляється, усі 
ці контролери дуже часто просто 
сидять і чекають, поки необхід-
ні дані про реальний стан речей 
їм надішлють «суб’єкти господа-
рювання». «Постійний моніто-
ринг впливу полігонів на довкіл-
ля, згідно з законодавством, про-
водить його керівник, — каже 
Олександр Богданіс. — Як пра-
вило, рівень компетенції цих лю-
дей дорівнює нулю, але саме вони 
беруть необхідні проби, саме вони 
роблять певні висновки, а потім 
визначають у звіті для контролю-
ючих органів ступінь відповід-
ності отриманих показників еко-
логічній нормі». 

 Звичайно, можна припусти-
ти, що їхню звітність хтось ре-
гулярно перевіряє безпосеред-
ньо на місці, але тут справа до-
ходить до відвертих курйозів. 
Як приклад пан Богданіс на-
вів історію з очисними споруда-
ми (до цих об’єктів застосовують 
ті ж вимоги моніторингу, що й 
до полігонів) неподалік Мере-
фи. Чотири роки поспіль керів-
ник комунального підприємс-
тва регулярно звітував контроле-
рам про задовільний стан ввірено-
го йому об’єкта і навіть зразково 
вів журнал екологічного спосте-
реження, а коли перевірили ре-
альний стан речей, то схопилися 
за голову — повна фальсифіка-
ція реальних даних. Втім низь-
кий рівень сумлінності у дано-
му випадку менше б’є по гаман-
цю керівника, аніж би «вдари-
ла» чесна звітність. «За новим
 бюджетним податковим кодек-
сом, забруднювач довкілля спла-
чує екологічний податок, — по-
яснив мотивацію «суб’єкта гос-
подарювання» Сергій Размєтаєв. 
— Скільки він покаже, умов-
но кажучи, бруду, стільки йому 
і нарахують. Водночас штраф за 
нечесність дуже мізерний. Мож-
на сказати, що зараз у нас фак-
тично відсутня відповідальність 
за порушення правил. Тобто пра-
вила є, а відповідальності за їх по-
рушення немає». 
 Загалом в Україні бізнес на 
смітті, за словами Олександ-
ра Богданіса, нагадує гігантсь-
кий айсберг, де на поверхні вид-

но його лише шосту частину. Ре-
шта перебуває в тіні, якщо гово-
рити про фінансовий бік справи. 
Найчастіше адміністрації цих 
об’єктів, умовно кажучи, намага-
ються замести сміття під килим і 
зробити вигляд, що все нормаль-
но. «Цей бізнес сьогодні перепов-
нений сірими і чорними гроши-
ма, — ділиться своїми висновка-
ми експерт «Зеленого фронту». 
— Маса людей, що мають бодай 
якусь можливість, намагаються 
цей бізнес під себе підім’яти, особ-
ливо не переймаючись точністю 
нормативних документів або еко-
логічними нормами. Завдання у 
них просте — за будь-яку ціну 
створити собі маленький «свіч-
ний заводик», який бу годувати-
ме їхню родину багато років пос-
піль».

Крига, що трохи скресла
 Але в Україні вже з’явилися і 
проєкти, що можна назвати при-
ємним винятком. У тій же До-
нецькій області учасникам еко-
логічного форуму показали не 
лише впорядковане звалище у 
Слов’яногірську, а й будівниц-
тво першої черги полігону у Кра-
маторську. Його потужність — 
250 тонн на рік. Цього достатньо, 
аби ліквідувати усі стихійні сміт-
ники на півночі регіону. Тут уже 
провели «комплекс заходів з від-
новлення ґрунтового покриву, 
поліпшення стану і продуктив-
ності земель», а тепер готуються 
до будівництва другої черги з ви-
користанням французької техно-
логії. Система захисту землі та 
підземних вод у даному випад-
ку передбачає встановлення спе-
ціальних фільтрів.
 А під Харковом цього року 
завершиться будівництво першої 
черги сміттєпереробного комп-
лексу, що зводить польська ком-
панія поблизу Дергачівського 
полігону, який уже використав 
свої потужності. Вартість проєк-
ту — 40 мільйонів доларів. Гро-
ші у формі кредиту виділив Всес-
вітній банк реконструкції та роз-
витку. Наразі поблизу основного 

майданчика зводять допоміж-
ні об’єкти, включаючи системи 
збору та очистки фільтру, а потім 
розпочнеться будівництво другої 
черги комплексу з конвеєрами та 
сортувальними лініями.
 Завершити цю роботу пла-
нують до осені наступного року. 
Водночас проводитиметься ре-
культивація старого полігону. 
«Виконавець робіт — турець-
ка фірма, — прокоментував си-
туацію директор КП «Муніци-
пальна компанія поводження 
з відходами» Харківської місь-
кради Юрій Суярко. — Вона 
встановить над полігоном так 
звану геомембрану з метою 
перешкоджання витоку шкід-
ливого газу і побудує 37 сверд-
ловин для його добування. Далі 
газ буде генеруватися в електро-
енергію, яку ми зможемо прода-
вати за зеленим тарифом опера-
тору енергетичного ринку. Отри-
мані гроші підуть на погашення 
кредиту і відсотків по ньому».
 Потужність нового вироб-
ництва досить висока. Як запев-
няють підрядники, обсягу ви-
робленої з біогазу енергії виста-
чить для того, аби задовольнити 
щорічні потреби усього тролей-
бусно-трамвайного парку Хар-
кова. На цьому об’єкті працюва-
тимуть 132 особи. 
 До речі, законодавством 
передбачено, що цього року в 
Україні повинні бути закриті 
усі полігони твердих побутових 
відходів, які не відповідають 
екологічним нормам. Наскіль-
ки це реально, покаже час, але, 
як свідчить вітчизняна практи-
ка, невпорядковані сміттєзвали-
ща залишаються у жахливому 
стані не лише через брак коштів, 
а й тому, що давно стали чимось 
звичним. За словами Олександра 
Богданіса, власники «свічних за-
водиків» на зауваження з приво-
ду порушення екологічних норм 
часто здивовано знизують пле-
чима. Мовляв, а що ж ви хотіли, 
звалище тут було завжди. ■

Сміття під килимом
В Україні дуже мало полігонів твердих 
побутових відходів, які б відповідали 
цивілізованим нормам екологічного права

Є ПРОБЛЕМА■

 Будівництво сміттєпереробного комплексу у Дергачах. 
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙

Рекультивація полігону ТПВ у Слов’янську. 
Фото з сайта slavinfo.ua. 

❙
❙

Законодавством передбачено, що цьогоріч в Україні 
мають закрити всі полігони твердих побутових 
відходів, які не відповідають екологічним нормам.
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 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання 
дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети 
— це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i достав-
ка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають 
цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала конкурен-
цiю на газетному ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi за-
рплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати пере-
дплатну i роздрiбну цiни, аби наша об’єктивна iнформа-
цiя була доступною для читачiв. Певне зростання вартостi 
за 2019-2020 роки — це збiльшення частки вiдрахувань 
Укрпоштi при тому, що до її роботи з доставки видання без-
лiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому 
становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «Ук-
раїни молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх 
можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiз-
нес.
 Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
 Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток 
газети.

Вдячнi з пiдтримку.

До наших читачiв

Пів життя — в мережі
 44,7% підлітків у робочі 
(навчальні) дні проводять у со-
ціальних мережах чотири годи-
ни і більше (34,1% серед хлоп-
ців та 54,6% — серед дівчат). А 
кожен десятий зізнається, що 
витрачає по шість годин і біль-
ше на ігри на різних гаджетах 
(14,2% хлопців та 4,9% — дів-
чат). Більше половини (55,4%) 
опитаних визнають, що не шко-
дують часу на соціальні мережі 
(46,8% юнаків та 63,3% — дів-
чат). Практично кожен четвер-
тий (23,9%) повідомив про те, 
що у нього псується настрій, 
коли не можна вийти в соцме-
режі (19,6% серед юнаків та 
27,9% — серед дівчат), а ще 
43,6% поскаржилися на бать-
ків, які занепокоєні таким ре-
гулярним і довготривалим ін-
тернетним «дозвіллям» своїх 
дітей (35,7% серед юнаків та 
50,9% серед дівчат).
 Наголошується, що кожен 
десятий підліток регулярно 
обманював батьків або друзів 
про час, проведений у соцме-
режах. Більшість підлітків ко-
ристується гаджетами від пів-
години до двох годин на день. 
Сюди входять ігри, домашня 
робота, спілкування у чатах 
тощо. У вихідні дні час у вір-
туалі зростає до 3-5 і навіть 6 
годин на день.

«Твітерна депресія»
 Канадські вчені під керів-
ництвом Патриції Конрад 
(Patricia Conrad) з Монреаль-
ського університету з’ясували, 
як соціальні мережі, відеоігри 
і перегляд телевізора вплива-
ють на психологічне здоров’я 
підлітків. Науковці розділи-
ли незалежну змінну (вико-
ристання гаджетів) на чотири: 
користування соціальними ме-
режами, перегляд телевізора, 
використання комп’ютера і 
комп’ютерні ігри. В якості за-
лежної змінної вчені оціню-

вали наявність симптомів де-
пресії за спеціальним опиту-
вальником. Також додатково 
вони вивчали рівень фізичної 
активності учасників, а саме 
— чи залежить він від вико-
ристання гаджетів.
 Усього в дослідженні взя-
ли участь 3 тис. 826 осіб: на 
момент початку спостережень 
(усього вони тривали чотири 
роки) їхнiй середній вік стано-
вив 12,7 року. Дані про вико-
ристання гаджетів і наявності 

симптомів депресії дослідники 
збирали щорічно.
 Учені з’ясували, що одна 
додаткова година використан-
ня соціальних мереж збільшує 
тяжкість депресивних симп-
томів протягом наступних чо-
тирьох років на 0,64 бала (за 
шкалою від 0 до 28), а пере-
гляд телевізора — на 0,69 бала. 
Подібного взаємозв’язку нау-
ковці не виявили у користува-
чів комп’ютера та відеоігор. А 
ще вони з’ясували, що підви-
щення використання гаджетів 
не впливає на зміни в показни-
ках фізичної активності.
 Незважаючи на те, що зни-
ження фізичної активності 
може бути пов’язано з де-
пресією, в цій роботі дослідни-
ки показали, що цей показник 
незначний, а точніше — що він 
не регулюється тим, як багато 
часу підлітки проводять за ви-
користанням гаджетів. Отже, 
роблять висновок вчені, причи-
на насправді може бути в харак-
тері використання гаджетів, а 
саме — в тому, що на психічний 

стан дітей впливає те, що вони 
бачать при перегляді телевізора 
й у соціальних мережах.

Партнер у ліжку — телефон
 На комп’ютерні розваги 
підлітки витрачають трохи 
менше часу, ніж на перегляд 
телепередач (як у будні, так 
і у вихідні дні). А загалом до-
слідження показали, що пере-
важна більшість користувачів 
гаджетами (близько 80%) пе-
ревіряють свій телефон безпо-
середньо перед сном і відразу 
після пробудження. Підлітки 
сплять зі своїми телефонами, 
які тримають поруч із подуш-
кою (практично всі, без винят-
ку). Вони перевіряють пові-
домлення і вночі — відразу, як 
тільки прокидаються. Постій-

не внутрішнє напруження за-
важає повноцінному сну і не 
дає заснути вчасно. Згідно з до-
слідженням, світло екрана, від 
якого неможливо відірватися 
перед сном, негативно позна-
чається на відпочинку. Воно 
змушує мозок думати, що ще 
день, і заважає виробляти ме-
латонін (гормон сну). Це при-
зводить до безсоння і тривож-
ного сну. З 1991-го по 2015 рік 
кількість підлітків, які недо-
сипають, зросла на 57%.

Ну і гад же ти, гаджет
 Нагадаємо, Американська 
педіатрична академія рекомен-
дує не давати в руки дитині мо-
лодше 18 місяців гаджети, об-
межувати час перегляду муль-
тиків для дітей віком від 18 
до 24 місяців і дозволяти ді-
тям від двох до п’яти років ко-
ристуватися електронікою по 
одній годині на день. Але для 
працюючих батьків це означає, 
що в будинку буквально не по-
винно бути смартфонів, план-
шетів або телевізорів. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Днями керівник дорожньо-
го підприємства Альберт Уваров 
в інтерв’ю одному з телеканалів 
розповів, як давав хабарі нині 
вже екскерівництву Полтавсь-
кої облдержадміністрації. Тож 
під час нещодавньої пресконфе-
ренції представники засобів ма-
сової інформації й поцікавили-
ся в голови Полтавської обласної 
ради Олександра Біленького, яка 
його думка з цього приводу.
 — Обласна рада відреагує тіль-
ки на рішення суду, — заявив 
Олександр Юрійович. — Я цього 
чоловіка вперше побачив із теле-
екрана. Звинувачення на адресу 
ексчиновників дуже серйозні. На 
це свого часу досить різко відреа-
гував президент Петро Порошен-
ко. Ми не даємо коментарів із цьо-
го приводу, бо це не в нашій компе-
тенції, і чекаємо на рішення суду.
 — А загалом ви щось чули про 
хабарі чи відкати в будівлі, де 
розташований і ваш кабінет? До 
того ж у корупційній справі за-
мішаний і колишній перший за-
ступник керівника області, ваш 
колега по фракції Андрій Пісоць-
кий, — не вгавали журналісти.
 — Якщо скажу, що не чув, ви 
мені повірите? Ми спілкуємося з 
багатьма людьми, і такі чутки до 
нас доходили. Але те, що люди-
на подарувала автомобіль, — для 
мене як казка. Я думав, що біз-
несмен — це особа, яка займаєть-
ся бізнесом, а не людина, з якої 
витрушують євро чи долари. Ко-
ментувати ситуацію, не маючи на 
руках рішень суду, — навіщо це 
мені? Можливо, у приватній роз-
мові я й висловлю свою думку. 
Скажімо, чому досі немає суду?
 — На початку грудня ви пере-
рахували 200 тисяч гривень осо-
бистих коштів на Решетилівсь-

кий відділ освіти в рахунок пога-
шення боргів за природний газ, 
після чого нарешті включили 
опалення у школах і дитсадках 
району. Звідки в посадової осо-
би органу місцевого самовряду-
вання стільки грошей, щоб отак 
розкидатися ними? — постави-
ли ще одне каверзне запитання 
представники медіа.
 — Ви мали б перевірити мою 
декларацію, перш ніж ставити 
таке запитання, — порадив Олек-
сандр Біленький. — Коли йшов 
на цю посаду, мав чотири кварти-
ри у престижному районі Києва. 
Зараз не маю жодної. Виручені за 
них кошти — у погашенні боргів 
за газ, подарунках, дитячих май-
данчиках тощо. Я можу дозволи-
ти собі такі речі.
 — Як можна заробити на чо-
тири квартири? — здивувалися 
медійники.
 — Я ж раніше не працював 
на державній службі — був до-
сить успішним політтехнологом. 
І якщо до мене немає претензій у 
правоохоронних органів, отже, 
заробив, — парирував голова об-
лради. ■

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Миколаєм може бути 
й Олександр
200 тисяч гривень власних коштів чиновник 
віддав на погашення боргів освітян 
за природний газ

■

Під час пресконференції голові 
Полтавської обласної ради 
Олександру Біленькому ставили 
й незручні запитання.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

Без сну та щастя
Кожен восьмий український підліток є залежним від соцмереж

■

Учені з’ясували, що одна додаткова година 
використання соціальних мереж збільшує тяжкість 
депресивних симптомів протягом наступних 
чотирьох років на 0,64 бала (за шкалою від 0 до 28), 
а перегляд телевізора — на 0,69 бала. 

Щасливі, бо у віртуалі.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙

Олександра ТВЕРДА

Українські підлітки нехтують своїм здоров’ям, погано харчуються 
та проводять життя у соціальних мережах. Про це свідчать ре-
зультати дослідження, яке проводили в рамках міжнародного 
проєкту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкого-
лю та інших наркотичних речовин» (ESPAD). 
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Сумська область

У Конотопі, що на Сумщині, 
відбувся перший фестиваль 
колядок та щедрівок «Різдво 
з зіркою» за участі дитячих 
творчих колективів та народ-
ного артиста України Тараса 
Петриненка. Захід проходив 
під егідою собору Різдва 
Пресвятої Богородиці Право-
славної церкви України та за 
підтримки української діаспо-
ри парафії святого апостола 
Андрія Первозванного (місто 
Чикаго, США).

«Щоб звучали у кожній 
родині»
 Конотоп. Я вперше ступи-
ла на цю землю, вперше при-
їхала у місто козацької сла-
ви, у місто, яке відділяє від 
країни-агресора всього  сім-
десят кілометрів. Щирі й 
привітні конотопці живуть 
своїм насиченим життям.  
 З привокзальної площі 
Конотопа курсують трамваї. 
Не кожен навіть обласний 
центр має такий вид транс-
порту. Навіть у Сумах трам-
ваїв немає. Місцеві жителі 
вже як легенду розповідають 
історію про хлопчика, який 
приїхав із Сум на екскурсію. 
Він відстав від групи: просто 
сів у трамвай і вирішив про-
кататися, бо коли ще випа-
де така нагода? Справді, ди-
тячі мрії мають здійснюва-
тися. А здійснюватимуться 
вони тоді, коли їх підтриму-
ватимуть дорослі. Саме так, 
як зробили цього року в Ко-
нотопі: вирішили провести 
перший фестиваль колядок 
та щедрівок — і провели.

«Наше місто багате на на-
ціональні традиції, — роз-
повідає Олена Шинкарен-
ко, начальник відділу куль-
тури і туризму Конотопсь-
кої міської ради. — Навіть 
незважаючи на те, що ми 
зовсім близько від Росії, пат-
ріотизм в усьому: звучить ук-
раїнська пісня, не стихає ук-
раїнське слово. Ми свято 
зберігаємо культурну спад-
щину, охоче підтримуємо доб-
рі й благодійні починання. На 
даний час співпрацюємо з па-
рафією собору Різдва Пресвя-
тої Богородиці Православної 
церкви України. Саме вони 
ініціювали проведення фести-
валю «Різдво з зіркою». Чому 
саме така назва? Все просто: 
задум такий, що зірка — тра-
диційний атрибут різдвяного 
обряду колядування, і гість у 
нас зірковий — народний ар-
тист України Тарас Петринен-
ко. Шість дитячих колективів 
показують майстерність у ви-
конанні колядок. До речі, ко-
лядки — це надбання тільки 
українського народу. Ніде у 
світі подібного мистецтва не 
має. Ми охоче підтримуємо 
такі ініціативи. Я за фахом 
музикант, люблю подібні за-
ходи, і мене тішить, що саме 
цей фестиваль проходять у 
нашому місті. Підтримує цю 
добру ініціативу і вся команда 
міського Будинку культури 
«Зоряний». Серед почесних і 
особливих гостей кавер-гурт 
DAGGER військового оркес-
тру 58-ї окремої мотопіхотної 
бригади імені гетьмана Івана 
Виговського, яка базується в 
Конотопі. Приємно тішить і 
те, що фестиваль підтримує 
меценат, уродженець Коното-
па Євген Сур.

Від Заходу до Сходу в радості 
жити
 Учасників фестивалю ві-

тає колядками кавер-гурт 
DAGGER військового оркес-
тру 58-ї окремої мотопіхотної 
бригади імені гетьмана Івана 
Виговського. Керівник — вій-
ськовий диригент, капітан Єв-
ген Батура. «Нехай у ці велич-
ні святкові дні не порушить 
таку жадану тишу зброя, не 
здригнеться повітря від во-
рожих пострілів, — говорить 
Анна Кривунь, працівник Зб-
ройних сил України, автор 
сценарію фестивалю і ведуча. 
— Нехай усі серця проймуть-
ся теплою любов’ю до ближ-
нього, а біди і нещастя ніко-
ли не прийдуть у наші домів-
ки. Нехай Оленки і Миколки, 
Петрики й Тетянки дочека-
ються своїх батьків живими. 
Нехай велична коляда дарує 
божественну силу, натхнен-
ня та невичерпну енергію для 
творчості і мирних справ». 
Під виконання колядки залою 
проходять янголята й розда-
ють пряники дітям, юним ар-
тистам, захисникам. Гості й 
учасники фестивалю хвили-
ною мовчання вшановують 
пам’ять загиблих в авіакатас-
трофі в Ірані.
 Учасників фестивалю 
колядок і щедрівок благо-
словляє настоятель собору 
Різдва Пресвятої Богороди-
ці Православної церкви Ук-
раїни отець Павло. «Ми хо-
чемо, щоб колядки були не 
тільки фестивальні, а й зву-
чали у кожній родині, — го-
ворить отець Павло». Він 
колядує разом з усіма учас-
никами фестивалю. По за-
вершенні фестивалю отець 
Павло як і вже багато разів 
вирушає з подарунками до 
захисників на передову.

Поки зорить Чумацький 
Шлях...
 І справді, дороги іншої 
нам не треба. У нас свій 
шлях, своє життя й свої тра-
диції. Коляда приходить у 
наші оселі й душі величним 
неповторним святом.
 «Це хороша справа, що ді-
тей долучають до справжньої 
народної культури, — гово-
рить народний артист Украї-
ни Тарас Петриненко. Сьогод-
ні йдеться про колядки. При-
чому не ті колядки, які діти 
часом вигадують на ходу: 
«дайте, дядьку, долар». Тре-
ба те коріння, якщо воно ще 
не до кінця замерзло, розігрі-
ти. Треба підтримувати мо-
лодь в добрих починаннях 
без нав’язувань. Власне, цей 
фестиваль для цього й покли-
каний. Я особисто підтримую 
багато споріднених мені фес-
тивалів, яскравих дітей Ук-
раїни. Це дуже благородна 
справа. Саме тому я і тут».
 Члени журі уважно слу-
хають виступи дитячих ко-
лективів, підспівують, апло-
дують, не стримують емоцій і 
гучно кричать «браво!». Бо й 
справді, велична коляда душу 
звеселяє. А ще — коли на 
сцені наймолодші виконавці, 
які охоче тягнуться до мікро-
фона: недільна школа собору 
Різдва Пресвятої Богородиці 
Православної церкви Украї-
ни (керівники Лідія Рябчен-
ко та Олена Матвійчук), зраз-
ковий аматорський дитячий 
фольклорний колектив «Пи-
санка» Великосамбірського 
сільського будинку культури 
(керівник Ірина Нечипурен-
ко), ансамбль «Різдвяники» 
Конотопської дитячої музич-
ної школи №1 (керівники Те-
тяна Цимбал та Надія Карпен-
ко-Вергуляс), народний теат-
ральний колектив «Смайл» 

Конотопської дитячої шко-
ли мистецтв (керівник Тетя-
на Новикова та Юлія Яценко-
Мех), ансамбль «Імпровіз» 
Конотопської дитячої музич-
ної школи №2 (керівник Те-
тяна Паренаго й Вікторія 
Онашко), колектив «Елегія» 
політехнічного технікуму Ко-
нотопського інституту Сумсь-
кого державного університету 
(керівник Лілія Бібик).
 Тетяна Паренаго, керів-
ник колективу «Імпровіз» 
не просто підтримує своїх 
учасників, а й виступає ра-
зом з ними на сцені, грає 
на гітарі. Вона так і гово-
рить: «Діти комфортніше 
почуваються, коли я поруч. 
Ми представили вокал і гру 
на гітарі — ось такий син-
тез жанрів. Читець Андрій 
Черненко, виступив зі свят-
ковими різдвяними віншу-
ваннями. А ще для нас ве-
лика честь виступати на од-
ній сцені разом із народним 
артистом України Тарасом 
Петриненком».
 Нелегка робота у членів 
журі. Виступи такі колорит-
ні, різні за жанрами, щедрі 
щирі. Захоплює й розчулює 
все: виконавська майстер-
ність, приваблюють костю-
ми, захоплює артистизм, 
сценічна культура. Голова 
журі фестивалю Тарас Пет-
риненко підходить до цього 
лаконічно. Дійсно, фести-
валь не конкурс, тому пере-
можцями стають усі учасни-
ки. Вони отримують дип-
ломи в різних номінаціях, 
сертифікати (дві тисячі гри-
вень) на придбання речей, 
пов’язаних із їхньою діяль-
ністю: костюмів, музичних 
інструментів. І, звісно ж, 
усі отримують солодкі по-
дарунки. 
 «Така красива й багата 
наша земля, — говорить гостя 
фестивалю Наталія Реброва, 
генеральний директор Націо-
нального історико-культурно-
го заповідника «Гетьманська 
столиця», — хочеться й справ-
ді, щоб небо і земля торжест-
вували. Допоки зорить Чума-
цький Шлях». ■

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ

Небо і земля нині 
торжествують
Колядки — надбання тільки українського народу

■

Народні артисти України Тарас Петриненко й Тетяна Горобець 
вітають учасників і гостей фестивалю.

❙
❙

Отець Павло благословляє учасників фестивалю.❙

Колядує дитячий колектив «Імпровіз».❙

Наймолодші учасники фестивалю — недільна школа собору 
Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України.

❙
❙
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Нині свято Миколая
 Розпочинав цикл новоріч-
но-різдвяних свят день Святого 
Миколая, який відзначали 19 
грудня. Про нього у джерелах 
найменше згадок. Однак про ак-
туальність свята свідчать газет-
ні оголошення, які стверджува-
ли, що «найкращим дарунком 
від Святого Миколая є книжка 
дітям і молоді». Хоч асортимент 
української літератури для ді-
тей в епоху ДіПі не відрізнявся 
великою різноманітністю, од-
нак батькам було з чого обра-
ти: абетка, «Отче наш», народ-
ні казки, художня проза, зокре-
ма на історичну тематику.
 Для дітлахів свято органі-
зовували у таборовій залі, яку з 
цієї нагоди прикрашали гілка-
ми ялинки. До дітей виходив із 
вітальним словом Святий Мико-
лай в оточенні янголів. Далі від-
бувався святковий концерт і чи 
не найочікуваніша частина за-
ходу — вручення подарунків ма-
леньким таборянам, серед яких 
були смаколики і, звісно, най-
кращий подарунок — книги.

Улас Самчук: «Було і 
новорічно, і шумно, і рухливо»
 Початок нового року україн-
ці повоєнної Західної Німеччи-
ни святкували у ніч із 31 груд-
ня на 1 січня. Напередодні за 
можливості ставили роздобу-
ту в лісі ялинку, прикрашену 
блискучим «дощиком», поде-
куди свічками, які запалюва-
ли в найурочистіший момент, 
а також іграшками, зроблени-
ми власноруч і фабричними. На 
ялинках ДіПі можна було поба-
чити кулі, шишки, дзвіночки, 
розфарбовані паперові яблуч-
ка, паперові балерини, а також 
медівнички.
 Зберігся рецепт «Медівнич-
ки на ялинку». Тісто замішува-
ли з двох склянок борошна, од-
нієї склянки цукру, двох яєць, 
ложки меду, половини чайної 
ложки соди, посічених горіхів 
і помаранчевої шкірки. Замі-
сивши тісто, його розкачували, 
викраювали медівнички різної 
форми й ставили випікати.

 Проведення року старого і 
зустріч нового зазвичай відбу-
валися в колі рідних та друзів. 
Першого січня практикувало-
ся ходіння «від хати до хати» 
і привітання друзів зі святом. 
Так, на новий 1947 рік до роди-
ни літературо знавця Григорія 
Костюка приїхав письменник 
Улас Самчук із дружиною Те-
тяною. Зустрівши разом Новий 
рік, Самчуки відвідали багато 
своїх знайомих. 
 За святковим столом виго-
лошувалися тости, велося ба-
гато розмов, серед яких перева-
жали спогади про щасливі ди-
тячі, юнацькі та молодечі роки 
в Україні. Підсумовуючи зуст-
річ 1948 року, Улас Самчук ре-
зюмував: «Було і новорічно, і 
шумно, і рухливо. Вечеря, тос-
ти, музика, танець».
 Якщо в сім’ях були діти, то 
обов’язковою новорічною за-
бавою було ліплення надворі 
разом із дорослими «снігової 

баби» з очами-вуглинками та 
носом-морквинкою. Якщо вда-
валося роздобути санчата, діти 
каталися на них із гірок або до-
рослі возили малечу по снігу. 
Влаштовувалися і ковзанки. 
Подекуди маленьким ДіПі щас-
тило роздобути ковзани, однак 
більшість каталася, сидячи вер-
хи на каністрах.
 В українських школах відбу-
валися костюмовані «ялинки». 
Про одну з них можна довідати-
ся з епістолярію учениці четвер-
того класу Ярослави з Ганнове-
ра, яка в листі до хрещеного за-
значала, що на шкільній «ялин-
ці», вітаючи початок 1948 року, 
танцювала «білочку». Подібні 
«ялинки» влаштовували і в ін-
ших європейських країнах, де 
знайшли прихисток українці.
 Святкування Нового року 
проводилося й у колі колег, за-
звичай у другій половині груд-
ня або безпосередньо у день свя-
та. Збиралися або у приміщен-

ні організації, або в місцях гро-
мадського харчування. Так, 31 
грудня 1945 року співробітни-
ки часописів «Земля» і «Доз-
вілля», що видавалися у місті 
Пляуен (Саксонія), зібралися у 
гастгавсі на околиці міста. Се-
ред них були Григорій Костюк, 
Іван Майстренко, Ніна Матулів-
на, Василь Онуфрієнко, Леся 
Стиранка та інші, загалом осіб 
15. Колектив зібрався творчий, 
тож вечір почався «розважаль-
но-літературною гутіркою», 
з анекдотів та епіграм на при-
сутніх. Далі співали гуцульсь-
кі та подільські коломийки, ос-
кільки за одним столом зібра-
лися українці з різних регіонів 
України. Страви на святковому 
столі у гастгавсі були нехарак-
терними для української тради-
ції. Так, серед них, за спогадами 
Григорія Костюка, була «скром-
на перекуска» та ерзац-пиво.

Свято народження Христа
 На німецькій землі частина 
українців вперше після багатьох 
років заборон в УРСР святкува-
ти релігійні свята змогли відкри-
то святкувати день народження 

Ісуса Христа. Зазвичай таборя-
ни намагалися святкувати Різ-
дво так, як навчили батьки. 
 У таборових церквах відбу-
валися всеношна, урочисте бо-
гослужіння, яке збирало чимало 
таборян різних конфесій. Храми 
намагалися пишно прикрасити 
до свята, зокрема квітами. 
 Окремо слід зазначити, що 
у Німеччині Різдво святкують 
за григоріанським календарем, 
тобто 25 грудня. Цей день про-
голошувався вихідним. Водно-
час Українській автокефальній 
православній церкві за умов, що 
склалися, доводилося іти на пев-
ний компроміс. Розуміючи, що 
6-7 січня, які були в Німеччині 
робочими, українська грома-
да не зможе прийти на Службу 
Божу, її відправляли у ніч із 24 
на 25 грудня. Хоча церковне свя-
то Різдва Христового традиційно 
відправляли у ніч із 6 на 7 січня 
за установленим порядком.
 У церквах або винайнятих 

для проведення літургії при-
міщеннях проводилися кон-
церти церковних хорів, які ви-
конували колядки, щедрівки та 
народні канти. Парафіяни зці-
лювали свою душу молитвою. 
Просили у Всевишнього якнай-
швидшого повернення додому, 
до вільної України.

Молитва українців, що поза 
Батьківщиною перебувають
 «Господи, Боже Наш, Вели-
кий і Могутній, Вельмимилос-
тивий і Милосердний! Ось ми, 
діти Твої, в покорі сердець на-
ших схиляємо голови свої пе-
ред Тобою, Вічним Владикою і 
Суддею. Нагрішили ми, багато 
нагрішили, прогнівили ми свої-
ми беззаконними діями Тебе, 
відступили ві[д] Тебе, Істинно-
го Бога, і піддалися омані дия-
вольській. За те й терпимо ми 
муки тяжкі.
 Край нам рідний, дорогий, 
безбожниками поруйновано. 
Наші міста чудові, наші села 
красиві, наші хутори мальовни-
чі понищено. Земля наша рідна, 
рясно напоєна кров’ю наших 
дідів і прадідів, всіяна, кістка-
ми захисників і оборонців волі 
і кращоі долі народу нашого, 
знову кров’ю залита, трупами 
всіяна. Діти народу нашого, як 
чаєнята невдалі, по всьому сві-
ту розсіяні, розкидані долею ли-
хою. Багато нас плачуть за рід-
ним краєм, за рідною оселею, 
за близькими своіми, що в роз-
луці з нами. Сум огортає душу, 
коли згадуємо про Батьківщи-
ну нашу і не знаємо, що будемо 
з нами.
 Не дай, Господи Боже Наш, 
вмерти на чужині. (Тричі).
 Збережи нас, Боже Вельмими-
лостивий, від усякого лиха, сла-
бування, біди та поневолення, від 
усяких підступів ворожих.
 Дай нам силу й розлуки пе-
режити все лихо, що насунуло-
ся на Вітчизну нашу і на нас, ді-
тей України.
 Пошли нам щастя поверну-
тися до рідних осель наших до 
близьких наших.
 Змилостився, Господи Боже 
Наш, над нашою Україною, 
над народом нашим, щоб ми 
вийшли з біди та нещастя за-
гаровані в любові до рідного 
краю, а Україна наша, поли-

та кров’ю братів наших, про-
квітала на радість нам, славля-
чи Тебе, Бога Нашого, завжди, 
нині і повсякчас і на віки вічні.
Амінь».
 У парафіях організовували 
громадську кутю, щоб кожен 
міг скуштувати ритуальну стра-
ву й долучитися до свята. 
 Усі зазначені заходи створю-
вали святкову атмосферу, дару-
вали душевну рівновагу, й ко-
жен християнин, навіть перебу-
ваючи на чужій землі, міг відчу-
ти свято народження Христа.

Свята вечеря
 Святкували Різдво, як пра-
вило, гуртом. Зрозуміло, що свя-
то було гарним приводом зустрі-
тися на чужій землі з рідними 
та друзями і за цікавою розмо-
вою, жартами та піснями від-
воліктися від діпівських буднів 
— безгрошів’я, нестачі продук-
тів харчування і одягу, загрози 
примусової репатріації до СРСР, 
невідомістю майбутнього. 
 Водночас колективне свят-
кування обумовлювалося й еко-
номічними реаліями існування 
переміщених осіб. У той час, 
як, за повідомленнями преси, у 
США різдвяні закупи населен-
ня в 1946 р., порівняно з попе-
реднім роком, зросли на 20%, 
Західна Німеччина продовжу-
вала перебувати у стані еко-
номічної кризи. У країні дія-
ла карткова система розподі-
лу продуктів, тому доводилося 
у будні економити, щоб зібрати 
святковий стіл. 
 Попри всі негаразди, україн-
ці докладали зусиль, щоб у свят-
кові дні на їхніх столах не лише 
не було порожньо, а й були при-
сутні українські традиційні 
страви. Адже одним із виразни-
ків унікальності нації є її тради-
ційна кулінарія. Приготування 
святкової трапези відбувалося 
толокою: кожен приносив час-
тку продуктів (по жмені борош-
на, кілька овочів тощо), з яких і 
готували страви.
 Процес приготування страв 
мав колективний характер. Го-
тували досвідчені в цій справі 
господині, згодом до них при-
єднувалися дівчата, а потім 
приходили чоловіки і хлопці. 
Із кожним поповненням колек-
тиву ставало все веселіше, тут і 

ЯК ЦЕ БУЛО

Переміщене 
Різдво
Як у повоєнній Західній Німеччині українці 
новорічні святки відзначали

■

Листівка «Бог предвічний народився». 
Художниця Ірина Банах-Твердохліб.

❙
❙

Олена ПОДОБЄД, 
доктор історичних наук

Протягом ХХ століття українці неодноразово були змушені з полі-
тичних і соціально-економічних причин залишати свої домівки і 
шукати кращої долі на чужині. Мабуть, чи не найчисельніша ук-
раїнська громада змушена була залишити батьківщину у роки 
Другої світової війни. У більшості своїй це були остарбайтери, а 
також військовополонені, політичні в’язні та біженці зі сталінсь-
кого тоталітарного Радянського Союзу. Значна частина українців 
опинилася у роки війни та після її завершення у Західній Німеч-
чині, що тоді перебувала під контролем США, Великої Британії та 
Франції. Згідно з міжнародно-правовими актами вони отримали 
статус «переміщені особи» (англ. displaced person, DP; укр. ДіПі) 
та «біженці».
Мешкаючи у спеціально створених для них таборах, переховую-
чись від радянських репатріаційних комісій й очікуючи на виїзд у 
«вільний світ», вони власними зусиллями відкрили низку дитячих 
садочків і шкіл, збудували церкви, створили театральні трупи та 
музичні колективи. Проводили широку культурно-освітню роботу, 
дбаючи про збереження свого національного «я». Однак у їхньому 
житті були не лише будні, а й святкові дні. Особливе місце серед 
них посідав цикл новорічно-різдвяних свят, настання якого з не-
терпінням чекали як малеча, так і дорослі.

«Не веселе Різдво на чужині».



Валентина САМЧЕНКО

 До репертуару Національного ака-
демічного драматичного театру імені 
Івана Франка додалася «Стіна». Виста-
ву за п’єсою Любові Якимчук та Томаса 
Меттлера представили у середині груд-
ня 2019-го. Перший показ нинішнього 
року — 15 січня. 
 «Стіна» на камерній сцені для тих, 
хто готовий конкретні події сприйма-
ти у першу чергу через такі художні за-
соби виразності, як пластика, жести й 
музика. Ними послуговується режисер-
постановник вистави Томас Меттлер зі 
Швейцарії. Учень знаменитого фран-
цузького міма Марселя Марсо і танців-
ник, актор і режисер за понад тридцять 
років творчої діяльності уже працював 
в Україні, у рамках ГогольФесту-2015 
презентував виставу «Деякі чоловіки 
мають померти» (Some man must die), 
яку критики визнали однією з найці-
кавіших подій того фестивалю. Стилем 
роботи швейцарця, який може з гляда-
цької зали вийти потанцювати з героя-
ми спектаклю, є стирання чітких меж 
між жанрами вистави та перформансу, 
що розширює кордони розуміння гля-
дачів у будь-якому куточку світу для 
когось локальної проблеми.
 Любов Якимчук — молода українсь-
ка поетка, кіносценаристка, драматур-
гиня і перекладачка, яка народилася в 
Первомайську Луганської області, меш-
кає в Києві. Для неї особливою є війна 
Росії проти України, що шостий рік 
нищить її малу батьківщину. Вона по-
особливому відчуває ту стіну, яка існує 
між тими, хто щодня втрачає свій ма-
ленький світ, де були улюблена іграш-
ка і перша вчителька, а тепер усе біль-
ше насилля, смертей і непорозуміння, 
та людьми на мирних територіях, для 
яких головне — вечірки і селфі.
 «Це історія про те, що війна почи-

нається, як жахливе сновидіння, із 
якого ти мрієш прокинутися, але не мо-
жеш, — каже про п’єсу «Стіна» Любов 
Якимчук. — Одного разу ти розумієш, 
що більше ніколи не буде, як було доти. 
Що між твоїм окупованим містом і ре-
штою світу — стіна. Що зруйнований 
мир відновити складно, а зупинити об-
стріли, якщо ти лише проста людина, 
неможливо. Залишається тільки шука-
ти спосіб не стати схожими на собак, які 
заполонили місто з початком війни. А 
якщо ти актор, то ти можеш спробува-
ти допомогти своїм глядачам пережити 
війну та руйнування, які вона несе». 
 У п’єсі наявна інтертекстуальна гра 
з п’єсами основоположника театру аб-
сурду Семюеля Беккета, який написав 
найкращі свої твори після Другої світо-
вої війни, і саме війна підказує, наскіль-
ки цей світ абсурдний, саме вона рухає 
мистецтво, яке переосмислює світ, у 
бік такого висновку, констатує Любов 
Якимчук. 
 У досить несподіваному, навіть аб-
сурдному завершенні автори відсила-
ють глядачів до п’єс Вільяма Шекспі-
ра, який ставив питання «бути чи не 
бути?». Тому постають на сцені коро-
лева, король і блазень, а також клоун, 
юний революціонер, в одному образі 
надія, любов, свідомість та голос непо-
чутих і забутих.
 Художник-сценограф, художник 
по костюмах вистави — Катерина Мар-
куш. Художники по світлу — Андрій 
Кононенко і Сергій Пантюшенко. ■

13УКРАЇНА МОЛОДА
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там можна було почути жарти. Хто допо-
магав готувати, хто накривав на стіл.
 Українське Різдво неможливо уявити 
без куті, тому її намагалися готувати як 
удома, так і при церквах. На святкових 
столах були борщ, галушки й вареники 
(приміром, із картоплею), щоправда без 
сметани, риба й голубці, а також тради-
ційний напій — узвар. Така традиційна 
українська страва, як борщ, вважалася, 
за етнологом Олексою Воропаєм, «роз-
кішшю» і «блаженством». 
 Випікали й обрядовий хліб — калачі, 
що символізували «врожайність золотих 
неосяжних ланів нашої Вітчизни». Од-
нак могли обмежитися й шматком хліба 
з американським арахісовим маслом, які 
видавалися в їдальнях. 
 Серед алкогольних напоїв побутував 
самогон, який, зокрема, настоювали на 
картоплі («домашнє віскі»). Загалом са-
могоноваріння було заборонене законом, 
однак чимало гуморесок, що з’являлися 
на шпальтах тодішньої періодики, свід-
чать про винахідливість винокурів.
 Увечері всі запрошені сідали за свят-
ковий стіл, подекуди прикрашений ялин-
ковими гілочками, які лежали біля таріл-
ки кожного гостя. Обмінювалися спога-
дами про батьківщину, обговорювали на-
гальні проблеми сьогодення, передусім 
небезпеку примусової репатріації до 
СРСР, а також жартували й колядували. 

«Бог предвічний народився»
 Переміщені особи і біженці з України 
зазвичай починали з однієї з найвідомі-
ших колядок «Бог предвічний народив-
ся»:
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
В Вифлеємі народився,
Месія, Христос наш,
І пан наш, для всіх нас,
Нам народився.
 Далі співали інші колядки, зокрема 
й регіональні, оскільки за одним столом 
у Німеччині збиралися українці з різних 
областей України. Після того ходили ко-
лядувати до сусідів, друзів і знайомих, як 
співалось в одній із колядок:
Підем, пане-брате,
Від хати до хати
Чистим серцем добрим людям
Заколядувати.
 Не було жодного міста чи села Західної 
Німеччини, де жили українські мігранти, 
щоб там на Різдво не лунали під вікнами 
їхніх домівок українські колядки. 
Нова радість стала,
Що на небі хвала:
Звізда Ясна над Вертепом
Увесь мир осіяла.
Пастухи з ягнятком
Перед тим Дитятком
Навколінця припадають,
Царя Бога восхваляють.
 Сучасник подій етнолог Олекса Воро-
пай відзначав, що «було приємно слуха-
ти «Бог Предвічний» в таборову бльоці 
на чужині». А таборянин Улас Самчук, 
пригадуючи Різдво 1947 року, записав: 
«Було якось дивно святкувати це свято 
так дуже по-українськи в такому дуже 
не-українському оточенню».
 Виконували колядки з різним на-
строєм, коли з веселим, а коли й зі сльо-
зами на очах, оскільки згадували своїх 
рідних, які залишилися в Україні, й не-
вимовно сумували за ними. Так, таборян-
ка Іванна Зельська згадувала, що, відзна-
чаючи Різдво 1946 року, «на звук коляди 
у присутніх виступили сльози, потім ло-
милися голоси й насилу докінчили співа-
ти першу стрічку».
 Настрої, характерні для епохи ДіПі, 
висловив у своєму вірші «Різдво» сучас-
ник подій Теодор Курпіта:
Щоночі глядимо на небо вперто й строго,
та з болем ждем щодня на вифлеємський 
спів,
коли народиться, посланий з неба Богом,
предсказаний Христос, як меч на ворогів…
І скільки вже років ждемо в снігах Месії,
в житті, що наче суд безжалісне й тверде,
і на хрести важкі нас розпинають мрії,
що кажуть ждати дня і вірити в той 
день.
І вірим без границь, хоч п’єм зневір бокали,
хоч піниться проклін з розвалин і пе-
чер…

Та Ти з’явивсь в цю ніч, щоб правду ми 
пізнали,
чи справді Ти живий, чи Ти осліп і вмер.
«Із роси, із води! Дай Боже витрима-
ти!»
 Родичі та друзі намагалися селитися 
у повоєнній Західній Німеччині в одно-
му таборі. Однак це не завжди вдавало-
ся, табори розформовували, частина ДіПі 
виїжджала за океан. Телефонний зв’язок 
був для переміщених осіб і біженців задо-
рогим, тому під час віртуальних комуні-
кацій перевага надавалася листуванню.
 Збереглося чимало привітальних 
листівок інтелігенції з нагоди Різдва 
Христового. У них українці бажали один 
одному надії, оскільки, як писав у 1947 
році священник Іван Гаращенко, «без 
надії немає життя»; душевного спокою та 
сил витримати усі випробування, що ви-
пали на долю ДіПі («Із роси, із води! Дай 
Боже витримати!» — бажав у 1947 році 
професор Роман Смаль-Стоцький Уласу 
Самчуку).
 Зичили ДіПі один одному і якнайшвид-
шого повернення до вільної України. Так, 
вітаючи у 1948 році громадськість з Різ-
двом Христовим, Я. Бернадин зазаначав: 
«Сердечні побажання щасливо зустріти ці 
дні, які ми змушені ще святкувати на чу-
жині, та бажаю, щоб слідуючі свята зуст-
річати вже в Рідних Землях».
 Баталії, які відбувалися в українсько-
му політичному житті Західної Німеччи-
ни, деструктивно позначалися на загаль-
ній справі боротьби за визволення Украї-
ни, а тому слушним видається побажан-
ня театрального режисера Йсипа Гірняка: 
«Бажаємо у новому році великих здобутків 
над створенням нової громадянсько-полі-
тичної думки, осяяної духом єдности всіх 
визвольних сил на чужині й на Україні».

Щедрий вечір
 Святкували переміщені особи та бі-
женці з України у повоєнній Західній 
Німеччині й Щедрий вечір, або свято Ме-
ланки. 13 січня о десятій годині вечора в 
таборових церквах розпочиналися все-
нощні, о дванадцятій — молебні. 
 Кожну відправу єпископ закінчував 
словами: «Не допусти, Господи, померти 
нам на чужині». Як із легкою іронією під-
мітив письменник Улас Самчук: «Невідо-
мо, яку реакцію викличе це у небесних ін-
станціях, але тут ці наші слова не завж-
ди покриваються відповідними ділами, а 
тому здається, що Той там: 
Покинув нас на сміх людям, 
В наругу сусідам».
 На Меланку влаштовували не лише 
святкування в родинно-дружньому колі, 
а й забави, маскаради, подекуди й корпо-
ративи. Так, 14 січня 1948 року з наго-
ди Щедрого вечора в редакції газети «Ук-
раїнські вісті», що у місті Новий Ульм, 
головний редактор видання Іван Багря-
ний влаштував вечірку, на яку було за-
прошено, як співробітників, так і допи-
сувачів часопису.

Хрещення Господнє, або Йордан
 Водохреще українці відзначали голо-
дною кутею, тобто готували пісні страви, 
а також літургією та водосвяттям у табо-
рових чи винайнятих церквах інших кон-
фесій. Намагалися винайняти храм, який 
розташовувався біля водойми, щоб мож-
на було освятити воду. 
 Так, у 1946 р. одна з українських гро-
мад винайняла римо-католицьку церкву 
в Боденвері, у якій Службу Божу провів 
о. Теофіл Гурко. Хлопці вирізали з кри-
ги, що вкрила став, хрест, який пофарбу-
вали буряковим соком, і встановили біля 
ополонки. Кожен охочий мав можливість 
після освячення води зануритися в опо-
лонку. Зазначений обряд викликав вели-
ке зацікавлення в німецького населення, 
яке проходило повз. Як слушно зауважи-
ла Іванна Зельська, «це була добра наго-
да для пропаганди про Україну та її віко-
ву культуру».
 Наприкінці хочеться згадати щемли-
вий вірші «Різдво», написаний Ганною 
Черінь у 1946 році. У ньому поетеса епо-
хи ДіПі констатувала: «Не веселе Різдво 
на чужині». Згадавши колоритні традиції 
святкування Різдва Христового на рідній 
землі, наприкінці твору висловила віру: 
Молода розцвітне Україна […]
Загудуть ще святковії дзвони.
Погуляєм ще на Різдво ми! ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 В український прокат вийшов 
фільм «Дулітл» — чергова екрані-
зація циклу оповідей для дітей бри-
тансько-американського письменни-
ка Хью Джона Лофтинга про лікаря, 
який рятував життя тварин. Задум на-
писати таку історію у володаря медалі 
Ньюбері (1923 р.) — літературної пре-
мії США за кращий твір для дітей —  
виник ще під час Першої світової вій-
ни. Дебютна книжка вийшла у 1920-
му. А три останні із серії, яка нарахо-
вує дюжину історій +1, були видані 
після смерті письменника у 1947-му. 
 Студія Universal у ролі Дулітла 
представляє Роберта Дауні-молодшо-
го — дворазового володаря «Золотого 
глобуса» і дворазового номінанта на 
премію «Оскар». Тому зрозуміло, що 
фільм має статус не лише дитячого, а 
й сімейного. Не обійдуть увагою мами 
і татусі також участь у фільмі Антоніо 
Бандераса. До речі, озвучували звірів, 
зокрема, Маріон Котіяр (лисиця Ту-Ту) 
та Емма Томпсон (папуга Полінезія).
 За сюжетом, після втрати коханої 
дружини Лілі упродовж кількох років 
поспіль Дулітл спілкується лише зі 
звірями у заповіднику, наданому йому 

для роботи і проживання за особливі 
заслуги королевою Британії. Із ком-
фортної відлюдькуватості висмикну-
ти доктора може лише загроза життю 
управительки країни, яка виникає 
внаслідок підступного бажання зрад-
ника отримати владу. Помічником у 
подорожі Дулітлу буде підліток.
 У перекладі do little — «робити 
мале». Гарна настанова і дітям, і до-
рослим: помічати природу навколо та 
розуміти (навіть якщо не знаєш мови 
тварин) потребу звірів жити. А любові 
потребують усі, незалежно від назви 
та кількості кінцівок. ■

Роберт Дауні-молодший у ролі Дулітла.
Фото надане B&H film distribution.
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ПРОКАТНИЙ СТАН

Добрий доктор Дулітл
Роберт Дауні-молодший в екранізації фантастики 
про звірів, які говорять

■

ЧАС «Т»

Стіна болю й абсурду
Пластика людських душ 
у новій виставі Театру 
імені Франка

■

Люди-примари у виставі «Стіна».
Фото Театру.

❙
❙



Григорій ХАТА

 Відгулявши близько міся-
ця зимової відпустки, клуби 
вітчизняної прем’єр-ліги пос-
тупово повертаються до своїх 
футбольних справ. Щоправ-
да, до поновлення чемпіона-
ту ще далекувато. Відтак най-
ближчим часом, в очікуванні 
рестарту ЧУ, котрий заплано-
ваний на 22 лютого, дюжина 
вітчизняних колективів еліт-
ного дивізіону в теплих кра-
ях — переважно в Туреччині 
— гратиме контрольні матчі, 
аби повернути собі попередній 
рівень ігрових кондицій.
 Одними з перших із відпус-
тки вийшли футболісти київсь-
кого «Динамо». До проміжно-
го фінішу поточного ЧУ підо-
пічні Олексія Михайличенка 
прийшли, відставши від ліде-
ра — «Шахтаря» — на 14 очок. 
Раннім виходом із відпустки 
подібний гандикап динамів-
цям аж ніяк не компенсувати. 
Утім працювати «біло-синім» 
є над чим. Із огляду на ігрові 
кондиції команди проблема-
тично виглядає й завершен-
ня командою Михайличенка 
чемпіонату на другій позиції, 
що прирівнюватиметься керів-
ництвом клубу до провалу.
 Узимку ж тренерському 
штабу «Динамо» доведеться 
вирішувати непросте питан-
ня. Проваливши допінг-тест 
після матчу Ліги Європи про-
ти «Мальме», гравець «біло-
синіх» Артем Бесєдін залишив 
таким чином свою команду без 
основного форварда, функції 
якого він виконував останнім 
часом.
 Попри те, що Бесєдін де-
монстрував доволі скромну ре-
зультативність, закрити «про-
боїну» існуючими в «Дина-
мо» кадрами не змогли. Вод-
ночас Олексій Михайличенко 
сподівається, що врятувати 
ситуацію зможе молодий ви-
хованець клубу Назарій Ру-
син, якого в екстреному по-
рядку нещодавно повернули 
з оренди з луганської «Зорі». 
Щодо динамівського поруш-

ника антидопінгового кодек-
су, то свій вердикт у справi 
Бесєдіна, котрий, до слова, 
може виявитися доволі суво-
рим, Європейський футболь-
ний союз планує оголосити 
найближчим часом. Заува-
жимо, що другу частину чем-
піонату столичний колектив 
проводитиме без іще одного 
свого знакового футболіста. 
Днями в оренду до турецького 
«Ризеспору» перейшов скан-
дальний ветеран клубу Денис 
Гармаш. 
 Не виключено, що під час 
зимової перерви український 
чемпіонат залишить і бага-
торічний лідер і капітан до-
нецького чемпіоната Тайсон. 
 Улітку бразильцеві не вда-
лося переконати керівництво 
«гірників», аби його відпусти-
ли в італійську «Рому». Про-
водячи ж новорічні канікули 
на батьківщині, бразилець за-
явив, що не буде продовжу-
вати контракт iз донецьким 
грандом і по його завершен-
ні залишить клуб як вільний 
агент.
 Зрозуміло, що подібний 
(неприбутковий) сценарій аж 
ніяк не влаштує «Шахтар», 
тож цілком можливо, що най-
ближчим часом представники 
«помаранчево-чорних» домо-
вляться з бразильським «Ін-
тернасьйоналем» про транс-
фер 31-річного Тайсона.
 Нагадаємо, що після ра-
систського скандалу, у котрий 
у Харкові потрапив капітан 
«Шахтаря», він заявив, що 
найкращим місцем для за-
вершення своєї футбольної 
кар’єри він бачить саме свою 
батьківщину. При цьому сам 
футболіст попросив вибачен-
ня у вітчизняних шануваль-
ників футболу за свої дії під 
час того неприємного інциден-
ту на «Металісті», коли він, у 
відповідь на образливі скан-
дування, показав своїм крив-
дникам середній палець. «Я 
не подумав. Діти не повинні 
були бачити мій непристой-
ний жест», — наголосив Тай-
сон. ■
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Англія
 Після дебютного у сезоні гола за 
«Ман.Сіті» у матчі Кубка проти «Порт 
Вейла» українець Олександр Зінченко 
двічі поспіль не потрапляв до заявки 
«городян». Спочатку він пропустив ман-
честерське дербі у Кубку Ліги, а потім — 
і гру АПЛ, де підопічні Гвардіоли роз-
громили «Астон Віллу». «Хет-трик» на 
рахунку аргентинця Серхіо Агуеро, який 
став найкращим бомбардиром в історії 
чемпіонату серед легіонерів.
 Не надто добре йдуть справи у 
«Вест Хема» Андрія Ярмоленка. Лон-
донці поки перебувають над зоною ви-
льоту, а екскапітан «Динамо», за сло-
вами британських ЗМІ, найближчим 
часом може покинути команду. За чут-
ками, 30-річного форварда хочуть від-
дати в оренду до іншого клубу АПЛ. 
Проте агент футболіста Вадим Шаблій 
спростував цю інформацію та заявив, 
що українець продовжує відновлюва-
тися після травми.
 Кубок Ліги. Півфінали. Перші 
матчі. «Лестер» — «Астон Вілла» 
— 1:1 (Іхеаначо, 76 — Гільбер, 28), 
«Манчестер Юнайтед» — «Манчес-
тер Сіті» — 1:3 (Решфорд, 70 — Б. 
Сілва, 17; Марез, 33; А. Перейра, 39 (у 
свої ворота)).
 Прем’єр-ліга. 22-й тур. «Шеф-
філд Юнайтед» — «Вест Хем» — 1:0, 
«Крістал Пелас» — «Арсенал» — 1:1, 
«Челсі» — «Бернлі» — 1:0 (Жоржинь-
йо, 27 (пен.); Т. Абрахам, 38; Хадсон-
Одої, 49), «Евертон» — «Брайтон» — 

1:0, «Лестер» — «Саутгемптон» — 1:2, 
«Манчестер Юнайтед» — «Норвіч» — 
4:0, «Вулверхемптон» — «Ньюкасл» 
— 1:1, «Тоттенхем» — «Ліверпуль» — 
0:1 (Фірміно, 37), «Борнмут» — «Уот-
форд» — 0:3, «Астон Вілла» — «Ман-
честер Сіті» — 1:6 (Ель-Газі, 90+1 
(пен.) — Марез, 18, 24; Агуеро, 28, 57, 
81; Габріел Жезус, 45).
 Лідери: «Ліверпуль» (21 матч) 
— 61, «Манчестер Сіті» — 47, «Лес-
тер» — 45, «Челсі» — 39, «Манчестер 
Юнайтед» — 34, «Шеффілд Юнайтед» 
— 32.
 Бомбардир: Варді («Лестер») — 
17.

Іспанія
 Голкіпер «Вальядоліда» Андрій 
Лунін минулого тижня провів свій дру-
гий та, схоже, останній матч за клуб. 
Воротар відбив два удари у серії пе-
нальті та допоміг команді пройти до на-
ступного раунду Кубка Короля.
 Проте, як пишуть місцеві видання, 
гравець національної збірної найближ-
чим часом приєднається до представ-
ника Сегунди — «Реал Ов’єдо». 
 Близький до зміни команди й Ва-
силь Кравець, який також не має ігро-
вої практики в «Леганесі». 22-річнй за-
хисник може повернутися в «Луго».
 Кубок Короля. 1/32 фіналу. Най-
цікавіші результати. «Марбелья» 
— «Вальядолід» — 1:1 (по пен. 1:4; 
Лунін («В») — 120 хв.), «Оріуела» — 
«Вільярреал» — 1:2 (у дод. час; Бріан, 
83 — Х. Морено, 73, 118), «Бадалона» 
— «Хетафе» — 2:0, «Сестао» — «Ат-

летик» — 0:4 (Вільялібре, 27, 70; Бер-
шіш, 34, 90+1), «Мурсія» — «Леганес» 
— 0:3, «Португалете» — «Бетіс» — 
0:3 (А. Морено, 23; Лорен, 48; Хоакін, 
89), «Самора» — «Мальорка» — 0:1, 
«Ейвісса» — «Альбасете» — 1:1 (по 
пен. 5:3), «Ескобедо» — «Севілья» — 
0:5 (Де Йонг, 17; Ноліто, 38; Окампос, 
57; Васкес, 75; Торрес, 90+1), «Сеута» 
— «Реал Сосьєдад» — 0:4 (Фуентес, 
55, 61; Янузай, 56; Барренечеа, 66).
 Суперкубок. Півфінали. «Ва-
ленсія» — «Реал Мадрид» — 1:3 (Па-
рехо, 90+2 (пен.) — Кроос, 15; Іско, 39; 
Модріч, 66), «Барселона» — «Атлети-
ко» — 2:3 (Мессі, 51; Грізманн, 62 — 
Коке, 46; Мората, 81 (пен.); Вітоло, 86). 
Фінал. «Реал Мадрид» — «Атлетико» 
— 0:0 (по пен. 4:1).

Італія 
 Руслан Маліновський вийшов на 
поле у другому таймі та допоміг «Ата-
ланті» відібрати очки у міланського «Ін-
тера». А у центральному матчі туру чин-
ний чемпіон — «Ювентус» — мінімаль-
но обіграв «Рому».
 Головним же героєм уїк-енду став 
шведський нападник Златан Ібрагі-
мовіч, який забив перший гол у своєму 
другому матчі за «Мілан» після повер-
нення в Серію А. Після звитяги над «Ка-
льярі» «россо-нері» наблизились до єв-
рокубкової зони.
 Серія А. 19-й тур. «Кальярі» — 
«Мілан» — 0:2, «Лаціо» — «Наполі» — 
1:0 (Іммобіле, 82), «Інтер» — «Аталан-
та» — 1:1 (Л. Мартінес, 4 — Гозенс, 76; 
Маліновський («А») — із 53 хв.), «Уді-

незе» — «Сассуоло» — 3:0, «Самп-
дорія» — «Брешія» — 5:1, «Торіно» 
— «Болонья» — 1:0, «Фіорентина» 
— «СПАЛ» — 1:0, «Верона» — «Дже-
ноа» — 2:1, «Рома» — «Ювентус» — 
1:2 (Перотті, 68 (пен.) — Демірал, 3; 
Роналду, 10 (пен.)).
 Лідери: «Ювентус» — 48, «Інтер» 
— 46, «Лаціо» (18 матчів) — 42, «Ата-
ланта», «Рома» — 35, «Кальярі» — 29.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») 
— 20.

Німеччина
 Мюнхенська «Баварія» напівре-
зервним складом поступилась у спа-
рингу представнику Другої Бундеслі-
ги — «Нюрнбергу», мюнхенці на п’ять 
м’ячів змогли відповісти лише двома.
 Не надто вдало зіграла і дортмунд-
ська «Боруссія»: спочатку «джмелі» 
розписали «суху» мирову з бельгійсь-
ким «Стандардом», а потім програли 
«Майнцу».
 Товариські матчі. «Стандард» 
(Бельгія) — «Боруссія» (Д) — 0:0, 
«Шальке» — «Сент-Трюйден» (Бель-
гія) — 0:1, «Айнтрахт Франкфурт» 
— «Герта» — 1:2, «Утрехт» (Нідер-
ланди) — «Байєр» — 4:3, «Кельн» 
— «Генк» — 1:1, «Боруссія» (М) — 
«Фрайбург» — 2:1, «Нюрнберг» — 
«Баварія» — 5:2 (Фрай, 22; Ішак, 46; 
Зреляк, 57; Шлеусенер, 60; Хак, 76 — 
А. Дейвіс, 34; Тілман, 85), «Борус-
сія» (Д) — «Майнц» — 0:2 (Онісіво, 
45; Ніакате, 54), «Гамбург» — «Шаль-
ке» — 0:4, «Байєр» — «Сенкт-Гален» 
(Швейцарія) — 3:2.

Франція
 Якщо у чвертьфіналі Кубка Ліги 
«ПСЖ» без надзусиль розтрощив 
«Сент-Етьєн», то у поєдинку чемпіона-
ту парижанам дав бій «Монако»: «мо-
негаски» зуміли вирвати нічию.
 На другому місці у Лізі 1 закріпив-
ся «Марсель», який мінімально обіграв 
«Ренн», а минулорічний срібний при-
зер — «Лілль — поки йде п’ятим.
 Кубок Ліги. 1/4 фіналу. «Лілль» 
— «Ам’єн» — 2:0 (Луїс Араужо, 50; 
Осімхен, 58), «ПСЖ» — «Сент-Еть-
єн» — 6:1 (Ікарді, 3, 49, 57; Неймар, 
39; Мулен, 44 (у свої ворота); Мбаппе, 
67 — Кабай, 71), «Ліон» — «Брест» — 
3:1 (М. Дембеле, 19; Ауар, 55; Жан Лу-
кас, 90+1 — Грансір, 85), «Реймс» — 
«Страсбур» — 0:0 (по пен. 4:2).
 Ліга 1. 20-й тур. «Ренн» — «Мар-
сель» — 0:1 (Стротман, 84), «Бордо» 
— «Ліон» — 1:2 (Бріан, 15 — Корне, 
50; Дембеле, 53), «Ам’єн» — «Мон-
пельє» — 1:2, «Анже» — «Ніцца» 
— 1:1, «Мец» — «Страсбур» — 1:0, 
«Нім» — «Реймс» — 2:0, «Тулуза» 
— «Брест» — 2:5, «Сент-Етьєн» — 
«Нант» — 0:2, «Діжон» — «Лілль» — 
1:0, «ПСЖ» — «Монако» — 3:3 (Ней-
мар, 3, 42 (пен.); Бальо-Туре, 24 (у свої 
ворота) — Мартиньш, 8; Бен-Єддер, 
13; Слімані, 72).
 Лідери: «ПСЖ» (19 матчів) — 46, 
«Марсель» — 41, «Ренн» (19 матчів) 
— 33, «Нант» — 32, «Лілль» — 31, 
«Монпельє» — 30.
 Бомбардир: Бен-Єддер («Мона-
ко») — 14. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Не ветеранами єдиними
Українські клуби повертаються з відпусток, аби в Туреччині 
розпочати підготовку до другої частини чемпіонату країни

■

Повернувши з оренди із «Зорі» Назарія Русина, «Динамо» не тільки закрило проблемну позицію, 
а й ослабило свого головного конкурента в боротьбі за «срібло».
Фото з сайта xsport.ua.
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«Обидва поєдинки — проти Північної Македонії та Австрії — запишу нам 
у плюс. Виконуючи тренерські установки, нам більше вдавалося, ніж не 

вдавалося. Була гра. Слабшими за балканців та австріяків ми точно 
не виглядали».

Станіслав Жуков
український гандболіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Миколаївська шаблістка 
Ольга Харлан — скарб та гор-
дість вітчизняного олімпійсь-
кого спорту. На початку нового 
року в Національному олімпій-
ському комітеті проінформува-
ли, що його експертна комісія 
вдванадцяте назвала Олю най-
кращою спортсменкою місяця 
в Україні. Додавши, що така 
кількість відзнак — рекорд для 
всіх українських спортсменів.
 Чергове ж високе визнан-
ня НОК Харлан отримала за-
вдяки блискучій перемозі на 
грудневому етапі Кубка сві-
ту у Солт-Лейк-Сіті, у фіналі 
котрого перемогла китаянку 
Цзян Цзяруй (15:9). При цьо-
му тріумфальне завершення 
сезону допомогло Ользі вдруге 
поспіль і вчетверте в кар’єрі 
виграти загальний залік Куб-
ка світу. До того ж у 2019 році 
українська майстриня фехту-
вання здобула титули чемпіон-
ки світу та Європи.
 Немовби продовжуючи кро-
кувати тріумфальною стеж-
кою, днями Ольга Харлан здо-
була ще одне «золото» на етапі 
Кубка світу, котрий цього разу 
приймав канадський Монре-
аль. На правах першої сіяної 
лідер світової жіночої шаб-
лі оминула кваліфікаційний 
раунд і розпочала боротьбу за 
«призи» з 1/32 фіналу, де лег-
ко здолала француженку Мар-
го Ріфкісс — 15:7. За аналогіч-
ним сценарієм провела Харлан 
і наступний свій поєдинок, у 
якому розібралася з японкою 
Норікою Тамурою.
 Стадія 1/8 фіналу піднес-

ла головній фаворитці змагань 
поєдинок з іменитою амери-
канкою Маріель Загуніс. Утім 

дати гідний бій українці дво-
разова олімпійська чемпіонка 
не змогла, спромігшись здобу-

ти в дуелі лише вісім залікових 
балів.
 При цьому своїй суперниці 

по чвертьфіналу — Сарі Баль-
зер із Франції — Харлан дозво-
лила заробити лише сім очок. 
А от півфінал проти китаян-
ки Шао Яци став для Ольги 
най складнішим поєдинком на 
турнірі, адже долю його пере-
можниці вирішив один-єдиний 
укол. 15:14 на користь лідерки 
посіву.
 Окрилена успішним про-
ходженням півфінальної стадії 
українська шаблістка свій за-
ключний двобій на турнірі в 
Монреалі провела на одному 
диханні, не дозволивши супер-
ниці з Росії — Ользі Нікітіній 
— навіть подумати про мож-
ливість перемоги. Як і в біль-
шості попередніх поєдинків 
на турнірі, у фіналі Гран-прі 
в Монреалі Харлан діяла пер-
шим номером, дозволивши 
своїй візаві набрати лише сім 
пунктів.
 Цікаво, що на турнірі в Ка-
наді Харлан була єдиною пред-
ставницею вітчизняної жіно-
чої шаблі, однак це не завади-
ло їй тріумфально подолати 
весь турнірний шлях. Як пові-
домляє пресслужба НОК Украї-
ни, в Монреалі Харлан здобула 
свою 25-ту нагороду на змаган-
нях із серії Гран-прі. Завдяки 
ж цьому успіху лідер світової 
та української жіночої шаблі 
зміцнила своє лідерство в про-
токолі, згідно з яким відбува-
тиметься відбір учасниць май-
бутньої Олімпіади в Токіо. Здо-
бувши в Монреалі максимально 
можливі 48 балів, у кваліфіка-
ційному листі Харлан відірва-
лася від своєї найближчої пе-
реслідувачки — росіянки Со-
фії Великої — на 89 балів. ■

Ольга Харлан у фіналі Гран-прі в Монреалі впевнено перемогла росіянку Ольгу Нікітіну.
Фото з сайта korrespondent.net.
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ФЕХТУВАННЯ

Фірмовий стиль
Здобувши титул кращої спортсменки грудня в України, іменита 
українська шаблістка виграла «золото» на Кубку світу в Монреалі

■

Григорій ХАТА

 Після десятирічної 
перерви чоловіча збірна 
України з гандболу зно-
ву грає на чемпіонаті Єв-
ропи, котрий в цьому 
році приймають Австрія, 
Норвегія та Швеція. І 
хоча на старті ЧЄ-2020 
підопічні Сергія Бебеш-
ка зазнали двох поспіль 
поразок, чужою на ганд-
больному святі конти-
ненту українська збірна 
аж ніяк не виглядає.
 У своєму дебютному 
поєдинку на Євро «синьо-
жовті» мінімально посту-
пилися збірній Північної 
Македонії, пропустивши 
вирішальний м’яч разом 
із фінальною сиреною — 
25:26. «Як мінімум одне 
очко ми в цьому мат-
чі заслужили», — ска-
зав після прикрого фіас-
ко очільник української 
збірної Бебешко.
 Чи не найбільш за-

смученим після поє-
динку виглядав голкі-
пер «синьо-жовтих» та 
запорізького «Мотора» 
Геннадій Комок, котро-
му не вдалося відбити до-
леносний кидок iз даль-
ньої відстані ветерана 
македонців Кирила Ла-
зарова. Водночас на сьо-
мому небі від щастя пе-
ребував страж воріт Пів-
нічної Македонії Нікола 
Мітревськи, котрий на-
прикінці матчу кілька 
разів «витягував» ней-
мовірні кидки українсь-
ких гандболістів, допо-
мігши таким чином своїй 
команді переможно роз-
почати чемпіонат Євро-
пи.
 Так само, на рівних, 
упродовж довгого часу 
грала українська коман-
да й зі збірною Австрії. 
Більшу частину гри ук-
раїнсько-австрійське 
протистояння нагадува-
ло своєрідні «наздога-

нялки». Співгосподарі 
ЧЄ намагалися відірва-
тися в рахунку, нато-
мість «синьо-жовті» їх 
постійно наздоганяли. 
Кілька разів підопічним 
Бебешка навіть удавало-
ся виходити вперед, утім 
перехопити ініціативу 
команді-суперниці що-
разу заважав лідер авс-
тріяків Нікола Білик.
 Син українського ганд-
больного воротаря Сер-
гія Білика народився в 
Тунісі, а нині виступає 
за потужний німецький 
клуб «Кіль». До того ж 
своєму гандбольному ста-
новленню 23-річний Ми-
кола завдячує саме Авс-
трії, де хлопчина й зро-

бив свої перші кроки на 
професіональному рівні. 
 У матчі проти збір-
ної України Білика зупи-
нити було неможливо. Із 
дев’ятьма голами він став 
найрезультативнішим 
гравцем матчу. Перелом-
ними ж у ньому виявили-
ся кілька останніх хви-
лин. За рівного рахунку 
наставник австрійців ус-
пішно провів тайм-аут, 
після котрого його підо-
пічні змогли відірвати-
ся від суперника на пару-
трійку голів. Для гри, 
котра проходила на «гой-
далках», відіграти подіб-
ний гандикап українсь-
ким гандболістам вияви-
лося не під силу.

 «Загалом, суперни-
ку ми не поступалися, 
йшли рівно. Були мо-
менти, коли могли пе-
реламати хід поєдинку. 
У кінці вийшло так, що 
багато пропустили, бага-
то не забили, не реалізу-
вали, припустилися ба-
гатьох помилок. А ганд-
бол — такий вид спорту, 
хто менше помиляється, 
той і перемагає», — від-
значив один із лідерів 
української збірної Вла-
дислав Остроушко.
 У першому групово-
му етапі ЧЄ-2020 на ко-
манду Бебешка чекає ще 
один поєдинок — проти 
збірної Чехії. І українсь-
кі збірники планують 

здобути свою першу пе-
ремогу на турнірі. «Пот-
рібно струсити пил з од-
нієї неприємної глави», 
— наголосив лівий напів-
середній збірної України 
Станіслав Жуков. ■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. Група В. Украї-
на — Північна Македонія 
— 25:26, Чехія — Авс-
трія — 29:32. Австрія — 
Україна — 34:30, Північ-
на Македонія — Чехія — 
25:27.
 Турнірне становище: 
Австрія — 4, Чехія, Північ-
на Македонія — 2, Україна 
— 0

■

На старті чемпіонату Європи чоловіча збірна України з гандболу зазнала двох поразок.
Фото з сайта xsport.ua.
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ГАНДБОЛ

Помилкові 
кроки
Перший за багато років чемпіонат 
Європи чоловіча гандбольна збірна 
України розпочала з двох поразок

■
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 — Мій чоловік захворiв.
 — Скажіть йому, щоб він більше 
пив і відпочивав.
 — Якщо це допомагає, я взагалі 
не розумію, як він примудрився за-
хворіти.

* * *
 Двоє друзів зустрілися після 
вихідних.
 — Ти щось якийсь пом’ятий?
 — На перегонах був.
 — Так розкажи.
 — Розумієш, шнурок роз в’я-

зався.
 — Ну?
 — Я нахилився зав’язати, а тут 
хтось сідло накинув.
 — І що?
 — Другим прийшов.

* * *
 Лікар наставляє пацієнта:
 — Коли ви захочете випити ще 
чарку, подумайте про будинок, про 
дружину.
 — Це не має значення. Коли я 
починаю пити, страх зникає.

«Наше життя — це був вічний неспокій...»
Дружини провідників ОУН часто розділяли з чоловіками нелегку ношу боротьби за Україну

По горизонталі:
 4. Велика і глибока глиняна мис-
ка. 7. Справжнє прізвище українсь-
кого вченого, мовознавця та історика 
церкви, єпископа, митрополита УАПЦ 
Іларіона. 8. Те, що неслухняні діти бо-
яться знайти під подушкою на Мико-
лая. 10. Третя з кінця літера латинсь-
кого алфавіту. 12. Порушення мораль-
них чи релігійних норм. 14. Єдина доч-
ка патріарха Якова зі Старого Заповіту, 
за збезчещення якої брати вбили все 
чоловіче населення міста Сихема і по-
грабували його. 16. Невеликий хижий 
звір, ворог курей. 17. Українська стра-
ва з рису з начинкою, обгорнутих ка-
пустяним листочком. 18. Скринька для 
зберігання мощей святих. 20. Ім’я пер-
шої леді Сирії, дружини Башара Аса-
да. 22. Шкідлива речовина, краплі якої 
достатньо, щоб убити коня. 23. Фран-
цузький порт, найближчий до Британії. 
24. Піщаний пагорб, поширений на уз-
бережжі Балтійського моря. 26. Вар-
тість товару. 29. Англійська міра дов-
жини. 30. Південно-західна части-
на Великобританії. 31. Ім’я героїні ві-
домої п’єси Івана Котляревського. 32. 
Іронічна назва модників у 50-60 роках 
минулого століття в СРСР. 
По вертикалі:
 1. Фільм Олеся Саніна, який свого 
часу подавався на премію «Оскар». 2. 
Керівник земського ополчення в часи 
польсько-російської війни 1611-1612 
років, який врятував Москву від поля-
ків. 3. Велике скупчення мошкари. 4. 
Давня українська міра площі землі. 

5. Французькі хіміки, відкривачі яви-
ща радіоактивності. 6. Остання відома 
мелодія Вольфганга Амадея Моцарта. 
9. Головний герой роману Олександра 
Бєляєва «Людина-амфібія». 11. Не-
величкий світильник, що складаєть-
ся з гніта та посуду, у який наливаєть-
ся олія, лій чи гас. 13. «В тім гаю, у тій 
хатині, у раю, я бачив пекло... Там не-
воля, ... тяжкая, ніколи І помолитись не 
дають». (Тарас Шевченко). 15. Фігурна 
пляшечка для парфумів. 19. Трискла-
довий поетичний розмір із наголосом 
на останньому складі. 21. Невелике за 
розмірами приміщення перед голо-
вним або танцювальним залом у па-
лаці чи заможному маєтку. 25. Доли-
на страждань, місце, де люди мучать-
ся, терплять незгоди і біди. 27. Біблій-
ний пророк, якого переспівував Тарас 
Шевченко. 28. Донька Ярослава Муд-
рого, яка стала королевою Франції. 29. 
Один із видів вітрильника. ■

Кросворд №144
від 24 грудня 2019 року

Дара ГАВАРРА

 Про зіркову актрису Камерон 
Діаз щось давненько нічого не 
було чути, як раптом усіх врази-
ла новина, що 47-річна жінка на-
родила доньку (в західних ЗМІ хо-
дять уперті чутки, що диво стало-
ся за допомогою сурогатної матері, 
адже актрису ніхто не бачив вагіт-
ною). Камерон та її чоловік, музи-
кант Бенджи Медден, назвали дів-
чинку Реддікс. 
 Новина й справді вражаю-
ча, адже Діаз, відома за стріч-
ками «Ангели Чарлі», «Маска», 
«Ванільне небо», «Банди Нью-
Йорка», ніколи не розповідала, що 
прагне стати матір’ю, і хоча кіль-
кості її романів (актриса зустрі-
чалася з такими зірками, як Метт 
Діллон, Джаред Лето, Джастін 
Тімберлейк та інші) могла б поза-
здрити будь-яка голлівудська зір-
ка, проте жодного разу не йшло-
ся про материнство. Та все тече, 
все змінюється, і гаряча штучка 
Діаз, у жилах котрої тече і «пор-
ція» полум’яної кубинської крові, 
вирішила: час настав. І ось 3 січ-
ня нового 2020 року прихильники 
актриси дізналися, що вона наре-

шті стала матір’ю, прочи-
тавши про подію в її «Інс-
таграмі». Там-таки зірка 
попрохала не порушувати 
їхню сімейну приватність 
і попередила, що жодних 
фото дитини виставляти 
не буде.
 Радісною для по-
дружжя Діаз-Медден 
новиною поділилася й 
подруга Камерон Гві-
нет Пелтроу на червоній 
доріжці «Золотого гло-
буса». Зі слів актриси, це 
дуже емоційна і радісна 
подія. Вона переконана, 
що Камерон стане чудовою 
матір’ю. На її думку, остан-
нім часом подруга стала на-
багато спокійнішою, врівно-
важенішою, щасливішою, 
тому й не дивно, що саме в 
цей період Камерон і захоті-
ла народити дитину — як 
кажуть, плід має дозріти (в 
нашому випадку — бажан-
ня материнства). ■

Варка ВОНСОВИЧ

 «Випустіть мене, випустіть мене!» — 
почула жителька Флориди і, звісно ж, не 
змогла не відгукнутися на цей крик про до-
помогу. Яким же було здивування співробіт-
ників поліції округу Палм-Біч, які прибули 
на виклик, коли їм довелося затримати чо-
ловіка, а він нічого й не підозрював і спокій-
но ремонтував під будинком своє авто. Ав-
толюбителя допитали аж четверо заступ-
ників місцевого шерифа, піднятих по три-
возі, про крики нібито утриманого в неволі, 
на що чоловік пройшов у власний будинок 
і виніс... папугу, який продовжував крича-
ти і вимагати волі. Представникам охорони 
правопорядку не залишилося нічого іншого, 

як розсміятися. Господар же пташки-бала-
куна представив її копам, а також познайо-
мив пернатого із сусідкою, яка й викликала 
поліцію. Бешкетника звати Рембо, а навчив-
ся кликати на допомогу він давно.
 Подібна історія, на цей раз і справ-
ді кримінальна, трапилася з папугою в гол-
ландському Утрехті, де затримали грабіжни-

ка магазину, на плечі якого сиділа птаха. Так 
і довелося відправити за ґрати злодія і його 
«подільника». Проте в буцегарні не знайш-
лося клітки, куди можна було б посадити па-
пугу, тож довелося саджати в одну камеру з 
господарем. Розчулені поліцейські принесли 
пернатому водички і білого хліба, бо ж пташ-
ка не винна у злочинах хазяїна. ■

КИШ, ПЕРНАТІ!

Пташиний переполох
Через папугу було піднято на ноги поліцію

■

БЕБІ-БУМ

Янголятко для 
«ангела Чарлі» 
Камерон Діаз стала матір’ю

■

Камерон Діаз.❙

15 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Уночi та вранцi мiсцями 
туман. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi близь-
ко 0, удень +3...+5.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -2...-4, удень +7...+9. Яремче: вночi -1...-3, удень 
+8...+10. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +5...+7. Рахiв: 
уночi -2...-4, удень +7...+9.

13 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 8 см, Плай — 17 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Долина — 4 см, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Коломия — немає, 
Пожежевська — 3 см.
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