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Українські школярі їдуть до 

Каліфорнії, щоб представити 

свої наукові проєкти на 

одному із найпрестижніших 

конкурсiв світу

стор.  2»

В Давосі 

розпочинає 

роботу Світовий 

економічний 

форум

До Кремнієвої долини — по медалі

стор. 2»

Виробники та споживачі 

популярної продукції повинні 

бути готовими до новацій

стор. 6»

Кожного 22 січня українці відзначають день Злуки.
Фото з сайта unian.net .

❙
❙

Екологія перед економікою Прощай, коньяк, прощай, 
шампанське...

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,252 грн 

1 € = 26,936 грн

1 рос. руб. = 0,394грн

«Це така дата, що 
її виучувати будуть 
напам’ять українські 
діти грядущих 
поколінь...»

Як йшли 
до урочистого 
проголошення 
22 січня 1919 року 
Злуки Української 
Народної 
Республіки та 
Західноукраїнської 
Народної 
Республіки

стор. 4»
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«Котлету по-київськи можна виробляти і не в Києві, і навіть не в Україні, що 
й робиться, але вона має бути виготовлена точно за такою технологією, як 
її виготовляють там, де свого часу «народився» цей рецепт». 

Іван Гайванович
національний експерт із маркетингу і комуніка-

цій проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи 
географічних зазначень в Україні»  

УКРАЇНА МОЛОДА

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Разом iз цілою низкою інших но-
ворічних змін iз січня 2020-го набула 
чинності нова редакція рамкового за-
кону про географічні зазначення, узго-
джена із законодавством Європейсько-
го Союзу. Пересічному читачеві це ні про 
що не говорить, тому для початку треба 
пояснити, що собою являють ці самі за-
значення. Візьмемо, для прикладу, такі 
широковідомі назви, як коньяк чи шам-
панське, пармезан чи фета — от вони і  
є географічними зазначеннями. Це оз-
начає, що ці напої та продукти можуть 
вироблятися лише на чітко визначеній 
території з обов’язковим дотриман-
ням всіх встановлених вимог. Тому ук-
раїнські виробники змушені відмовити-
ся від використання цих та багатьох ін-
ших іноземних географічних зазначень, 
які Україна зобов’язалася охороняти на 
своїй території, підписавши Угоду про 
асоціацію з Європейським Союзом. Про 
суть законодавчих змін i їх значення для 
виробників, споживачів і територій, а 
також про перспективи вже українсь-
ких географічних зазначень розповів 
під час пресконференції у Тернопільсь-
кому пресклубі національний експерт із 
маркетингу та комунікацій проєкту ЄС 
«Підтримка розвитку системи геогра-
фічних зазначень в Україні» Іван Гай-
ванович.
 Отже, географічне зазначення вка-
зує на те, що продукт: походить iз пев-
ної місцевості; має унікальні характе-
ристики, зумовлені місцем походжен-
ня; повністю або частково виготовлений 
у певній місцевості; має якість, гаран-
товану суворою системою контролю. А 
саме географічне зазначення Закон Ук-
раїни  «Про правову охорону географіч-

них зазначень» від 20.09.2019 (редак-
ція від 01.01.2020) визначає так: «най-
менування місця, що ідентифікує товар, 
який походить із певного географічно-
го місця та має особливу якість, репута-
цію чи інші характеристики, зумовлені 
головним чином цим географічним міс-
цем походження, і хоча б один з етапів 
виробництва якого (виготовлення (видо-
бування) та/або переробка, та/або при-
готування) здійснюється на визначеній 
географічній території».
 Іван Гайванович заспокоїв, що ні ко-
ньяк, ні шампанське не зникнуть, лише 
перестануть так називатися. А також за-
значив, що об’єднання, яке зареєстру-
вало те чи інше географічне зазначен-
ня (процес цей, до речі, непростий і три-
валий), не може заборонити комусь ви-
робляти той чи інший продукт. Однак 
той, хто його виробляє,  зобов’язаний 
дотримуватися всіх тонкощів техноло-
гії виробництва. Так, приміром, котле-
ту по-київськи можна виробляти і не в 
Києві, і навіть не в Україні, що й робить-
ся, але вона має бути виготовлена точно 
за такою технологією, як її виготовля-
ють там, де свого часу «народився» цей 
рецепт. В Україні до останнього часу не 
було ніякого контролю за такими реча-
ми,  тож не дивно, що люди поняття не 
мали, що це і для чого, відповідно і жод-
них таких правил ніхто не дотримував-
ся. Однак уже з січня цього року ситуа-
ція повинна змінитися.

 

«Тема для дискусій, звичайно, є, — за-
уважив Іван Гайванович. — Так, при-
міром, українські виробники коньяку 
заявляють, що ємність їхнього ринку — 
близько 500 мільйонів доларів, і якщо 
вони відмовляться від звичної назви, то 
матимуть великі втрати. І треба сказати, 
що їхні побоювання небезпідставні. Але! 
Це вимога міжнародної угоди, якої не-
обхідно дотримуватися, якщо ми хоче-
мо бути цивілізованою державою  і мати 
перспективи у співробітництві з Євросо-
юзом. Отже, і для коньяку з шампансь-
ким, і для інших напоїв та продуктів 
треба придумати нові назви і звикати до 

них. Можна, приміром, використовува-
ти видові назви, як це вже почали роби-
ти — ігристе вино для шампанського чи 
бренді для коньяку. Взагалі ж увесь цей 
процес не швидкий і не може мати яко-
гось миттєвого ефекту, зате має велике 
стратегічне значення. А щоб мінімізу-
вати збитки, як-от для виробників ко-
ньяку, треба правильно і вчасно про-
вести ребрендинг продукції. Нехтува-
ти цим не можна». До речі, статтею 208 
Угоди про асоціацію (розділ IV — «Тор-
гівля і питання, пов’язані з торгівлею», 
до якого  належать правила географіч-
них зазначень)  для окремих продуктів 
введено досить тривалий перехідний пе-
ріод. На  термін 10 років — для 12 видів 
вин i спиртних напоїв (до 31 грудня 2025 
року) та на термін 7 років — для трьох 
видів сирів (до 31 грудня 2022 року ). 
 Водночас розпочинається «нова ера» і 
для українських географічних зазначень. 
Покищо зареєстровано лише одне таке — 
«Гуцульська овеча бриндзя» (на цей про-
цес пішло два роки, бо треба, щоб вироб-
ники об’єдналися, пройшли всі процеду-
ри та оформили купу документів). Цьо-
го року на черзі  «Херсонський кавун» 
та «Мелітопольська черешня», а далі — 
«Закарпатський мед» та вина  «Шабаг», 
«Ялпуг», «Закарпаття» і «Білгород-Дніс-
тровський». Треба зазначити, що регіони 
Бессарабія, Таврія і Закарпаття стали в 
Україні пілотними щодо реєстрації гео-
графічних зазначень. ■

ДІЯТИ ЗА ПРАВИЛАМИ

Прощай, коньяк, прощай, шампанське...
Виробники та споживачі популярної продукції повинні бути готовими до новацій

■

Не шампанське, а ігристе. Не коньяк, а бренді.
Фото з сайта bessarabiainform.com.

❙
❙

НА ФРОНТІ 

«Десь посередині» 
вбивають наших 
хлопців
Росіяни активізувалися на Донбасі: 
стріляють із важкого озброєння, 
ведуть снайперське «полювання», 
мінують території
Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Інтенсивність бойових дій зросла. За минулі чоти-
ри доби збройні формування Російської Федерації та 
їхні посіпаки 37 разів порушили режим припинення 
вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборо-
нених Мінськими домовленостями артилерійських 
систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів каліб-
ру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілець-
кої зброї. Окрім цього, була присутня снайперська 
активність i використання безпілотної ударної авіа-
ції. 
 На Донеччині, де за ситуацію відповідає опера-
тивно-тактичне угруповання «Схід», противник об-
стріляв захисників населеного пункту Новотроїць-
ке, Красногорівка, Широкине, Павлопіль, Василів-
ка, Піски. На луганському напрямку в зоні дії опе-
ративно-тактичного угруповання «Північ» ворог вів 
прицільний вогонь по позиціях наших воїнів поблизу 
Травневого, Новотошківського, Миронівського, Лу-
ганського, Новозванівки, Оріхового, Зайцевого, Но-
воолександрівки, Новотошківського. 
 За офіційними даними, за цей час у результаті во-
рожих обстрілів загинуло троє військовослужбовців 
Об’єднаних сил, 12 поранено, один помер у госпіталі. 
16 січня на Луганщині від кулі снайпера загинув вій-
ськовослужбовець, прикомандирований до 72-ї омбр 
Ігор Хімічук. 18 січня загинув 32-річний Валерій За-
кусило з 72-ї омбр ЗСУ. Ім’я загиблого 19 січня ще не 
оприлюднено. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Серед важливих міжнародних 
наукових форумів — Всесвітній 
конкурс стартапів Startup World 
Cuр, який відбуватиметься у трав-
ні в Кремнієвій долині в США, за-
просив до участі п’ять українсь-
ких школярів. Це один із найбіль-
ших пітчингів, у якому братимуть 
участь близько 60 країн світу. За 
словами організаторів, у Сан-Фран-
циско в української команди запла-
новані зустрічі з організаторами, з 
венчурними фондами, на яких пла-
нують представити свої стартапи.
 За умовами, щоб відібрати п’ять 
найкращих українських представ-
ників, проводили співбесіди, зго-
дом журі перевіряло мотивацію і 
рівень готовності проєктів, тесту-
вало учасників на рівень володіння 
англійською мовою і вміння гідно 
представити свою розробку, оціню-
вало, наскільки проєкт може бути 
цікавий інвестору. Зокрема, до 
Каліфорнії поїде вихованець МАН 
Микита Чорний зі своєю розробкою 
мініхолодильника Chillinger, який 
працює без електричної мережі. 
Пристрій за одну хвилину охоло-
джує напій. Розробка має розмір 
звичайного термоса і важить близь-
ко кілограма. «Наша смарт-пляш-
ка створена для швидкого охоло-
дження напоїв. Зараз на ринку іс-
нують варіанти, як нагріти напій і 
зберегти його теплим, але не існує 
приладу, який би охолодив напій 
при розмірах звичайного термосу. 
Тому ми розробили такий пристрій, 

який зможе сповіщати вас, що вам 
потрібно охолодити ваш напій. Ми 
плануємо вийти на краудфандин-
гову платформу Kickstarter, там 
зібрати гроші й відправити нашим 
докерам їхнi прилади. Потім уже 
виходити на глобальні майданчи-
ки, такі як Amazon, Alibaba», — 
розповів молодий винахідник. 
 Крім того, на конкурсі старта-
пів буде представлено мультифун-
кціональний верстат, який допо-
магає працювати одночасно з 3D-
принтером і фрезерним станком, 
i програму, що автоматично пiд-
бирає музику до відео. Для цього 
створили штучний інтелект, який 
навчався гармонійно поєднува-
ти відео з музикою на прикладах 
найуспішніших фільмiв i відеоро-
ликiв. «Юний геній не обов’язково 
має бути відмінником. Завдання 
Малої академії наук — розвину-
ти талант дитини та підтримати 
її. Саме тому в Україні такі силь-
ні дитячі наукові роботи. І це під-
тверджують міжнародні конкур-
си. За минулий рік було отримано 
51 комплект нагород на міжнарод-
них конкурсах i виставках, з яких 
17 — золоті медалі та гран-прі», — 
зазначив президент Малої академії 
наук Станіслав Довгий.
 Ще один учасник, учень МАН 
Сергій Лисін, який збирається на 
конкурс до США, представить у 
Кремнієвій долині пристрій, що 
рахує калорії у страві. Для підра-
хунку потрібно лише сфотографу-
вати свою страву за допомогою спе-
ціальної накладки на окуляри або 

браслета. Пристрій покаже кіль-
кість калорій на 100 грамів їжі. 
Винахідники створили мобільний 
додаток, який зберігає історію хар-
чування користувача. Там можна 
спланувати індивідуальну дієту і 
вирахувати індекс маси тіла. «У 
цьому році я вирішив зібрати ко-
манду і створити справжній стар-
тап. У нас уже вiсiм людей, але ми 
плануємо ще створити додаткову 
команду, яка займатиметься збо-
ром інформації. Також ми маємо 
намір вийти на краудфандингову 
платформу Kickstarter», — зазна-
чив Сергій Лисін.
 Юна винахідниця Діана Бога-
тир, яка підписала Меморандум 
про співпрацю з Малою академією 
наук, розробила розумний бокс 
для холодильника Smart box, який 
може замовляти доставку їжі. Бокс 
підключається до мобільного до-
датку і через смартфон користувач 
може сканувати свій холодильник 
і бачити, скільки там залишилось 
продуктів. Smart box доступний у 
різних розмірах, в залежності від 
того, скільки комірок потрібно ко-
ристувачу, наприклад, комірка під 
яйця, молоко, м’ясо, напої. «Бокс 
дуже компактний, його можна ви-
користати для будь-якого холо-
дильника. Наша цільова аудиторія 
— молоді люди, які не мають часу 
для домашніх справ, а також люди 
з особливими потребами, які не 
можуть самі сходити до магазину. 
Програма сигналізуватиме магази-
ну, що продукти закінчились», — 
розповіла дівчина. ■

ІНКУБАТОР ГЕНІЇВ

До Кремнієвої долини — по медалi
Українські школярі їдуть до Каліфорнії, щоб представити свої наукові 
проєкти на одному із найпрестижніших конкурсiв світу

■



3УКРАЇНА МОЛОДА
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ЗАКОНОПРОЄКТИ

Хто твій тато, 
чий ти син?
Невдовзі українці зможуть 
змінювати по батькові
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Важко заперечити, що ми живемо в 
«нудні» часи (хоча днями очільник офі-
су президента, пан Богдан, написав у 
«Фейсбуці»: «Скукатища!») — бурем-
ність нашого життя зашкалює в сус-
пільно-політичному аспекті. А з при-
ходом нової влади складається вражен-
ня, що Україна взагалі злетіла з гальм... 
Черговим нововведенням здивував ук-
раїнців парламент: найближчим часом в 
Україні молоді можуть надати право са-
мостійно визначати... своє по батькові. 
Так, днями в Комітеті Верховної Ради з 
питань молоді та спорту рекомендували 
парламенту прийняти за основу законо-
проєкт, який встановлює право особи 
змінювати своє по батькові. 
 У запропонованому документі осо-
ба, яка досягла 16 років, має право са-
мостійно змінювати своє по батькові, 
а дитина віком від 14 до 16 років може 
це робити за згодою батьків або за зго-
дою одного з батьків за відсутності іншо-
го (помер, визнаний зниклим безвісти, 
обмежено дієздатним, недієздатним) чи 
у випадку позбавлення одного з батьків 
батьківських прав.
 Також змінювати по батькові мож-
на буде у випадку, якщо відомості про 
батька виключені з актового запису про 
народження дитини або внесені туди на 
підставі заяви матері. У разі заперечен-
ня одного з батьків законопроєкт перед-
бачає можливість вирішення цього пи-
тання у судовому порядку.
 Комітет із питань молоді та спорту 
підтримав цей законопроєкт, але реко-
мендував вилучити з нього право змі-
нювати по батькові для дитини віком 
від 14 до 16 років, оскільки, на думку 
членів комітету, це може спричинити 
посилення конфліктів між батьками 
та розтягнутись у часі на два роки або 
більше.
 А уповноважений Верховної Ради 
з прав людини рекомендував дозво-
лити самостійно змінювати по бать-
кові з 14 років, оскільки саме з цього 
віку українці мають право отримува-
ти паспорти. Нагадаємо, що на почат-
ку 2018 року Верховна Рада ухвали-
ла обов’язковий перехід на біометрич-
ні паспорти саме з 14 років (а не з 16, 
як було раніше), оскільки саме в цьому 
віці  людину вважають частково дієз-
датною. До того ж це й вимоги Євросо-
юзу щодо лібералізації візового режи-
му.
 Додамо, що якщо запропонована 
нині нардепами можливість зміни лю-
диною свого по батькові все ж викликає 
певне здивування, то зміна прізвища — 
явище для нас звичне й досить розпов-
сюджене. Зі свого досвіду скажу, що мої 
мама й дружина залишилися на своїх 
дівочих прізвищах, та й донька у шіс-
тнадцять років також не захотіла бути 
«Здоровилівною» й перейшла на ми-
лозвучніше мамине прізвище — Розу-
менко. 
 Найчастіше така дилема ставала пе-
ред молодятами під час шлюбу й, не-
зважаючи на те, що українське зако-
нодавство передбачає право на вибір 
прізвища при реєстрації шлюбу (ст. 35 
Сімейного кодексу), чи то залишення 
дошлюбного прізвища, чи складання 
подвійного, більшість наречених усе 
ж переходить на прізвище чоловіка. 
Хоча деякі чоловіки після одруження 
беруть прізвище дружини, адже зако-
нодавством це не забороняється.
 От тільки чи приживеться в ук-
раїнському суспільстві можливість 
зміни свого по батькові у разі прийнят-
тя відповідного закону — покаже, як 
завжди, час. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Черкаські правоохоронці 
по гарячих слідах затримали 
двох братів, які під виглядом 
купівлі автомобіля зі зброєю 
в руках напали в обласному 
центрі на бізнесмена, поби-
ли, наділи кайданки і на його 
ж авто намагалися вивезти за 
місто. 
 Як повідомили «УМ» у 
черкаському обласному уп-
равлінні поліції, дорогою чо-
ловікові вдалося вискочити 
з автомобіля та втекти і пові-
домити правоохоронців. 
 «Негайно по тривозі 
було піднято оперативників 
кримінальної поліції Черка-
щини та введено на території 
області оперативний план 
«Сирена». Проводячи роз-
шукові заходи, за пів годи-
ни поліцейські встановили 
місцезнаходження автомо-
біля потерпілого, проте зло-

вмисників в автівці не вия-
вилось», — розповідають у 
поліції області.
 Оперативники продовжи-
ли працювати над встанов-
ленням місцезнаходження 
нападників. Водночас в авто-
мобілі було виявлено речові 
докази та сліди, які допомог-
ли встановити особу одного 
нападника. Ним виявився 
житель Київщини. Наступ-
ного ж дня його затримали у 
Черкасах. Також поліцейсь-
кі встановили і його спільни-
ка, ним виявися рідний брат 
затриманого. Його взяли у 
Київській області. 
 Наразі обох нападників 
затримано відповідно до стат-
ті 208 Кримінального проце-
суального кодексу України.
 Як встановили працівни-
ки поліції, зловмисники во-
лоділи інформацією про те, 
що бізнесмен має із собою ве-
лику суму грошей. Аби ними 
заволодіти, вони і вчинили 

на нього напад. 
   Черкаська поліція вста-
новлює інших учасників зло-
чинної групи, які можуть 
бути причетні до викраден-
ня людини, та перевіряють 
затриманих на причетність 
до аналогічних злочинів на 
території України.
 За фактом незаконного 

заволодіння транспортним 
засобом, яке вчинене ор-
ганізованою групою, поєдна-
не з насильством, небезпеч-
ним для життя чи здоров’я 
потерпілого, розслідується 
кримінальне провадження, 
відкрите за частиною 3 стат-
ті 289 Кримінального кодек-
су України. ■

КРИМІНАЛ

Усе в сім’ю
Затримали озброєних братів, 
які викрали місцевого бізнесмена

■

Правоохоронці затримують одного з братів, які хотіли
 викрасти жителя Черкас.
Фото надане пресслужбою черкаської обласної поліції.

❙
❙
❙

Ірина КИРПА

 Теплу погоду в Украї-
ну приніс антициклон з Єв-
ропи. Свято освячення води 
більшість громадян нашої 
країни зустріли за плюсо-
вої температури та цілкови-
тої відсутності снігу. На пів-
дні України аномальне тепло 
обернулося густими тумана-
ми, а на заході — похмурою 
погодою з памороззю.
 Народний синоптик На-
талія Діденко віщує, що кі-
нець січня принесе україн-
цям невеликі нічні замороз-
ки від мінус 3 до мінус 5 гра-
дусів, а ось удень у більшості 

регіонів нашої країни пану-
ватиме плюсова температу-
ра.
 У Києві до кінця тижня 
опади також малоймовірні, 
а температура повітря протя-
гом дня коливатиметься в ме-
жах від 0 до плюс 2 градусів 
тепла.
 — Потужний красень ан-
тициклон Ekart розігнав із 
більшої частини Європи дощі 
та сніг, витіснивши опади на 
Середземномор’я, подальшу 
Атлантику та північ Сканди-
навії, Україна також потра-
пила до зони сухої погоди, — 
розповіла Наталія Діденко. 
— Єдине, що активно нагаду-

ватиме нам про зиму в 2020 
році, — це поривчастий хо-
лодний вітер, який зараз дме 
переважно з північного захо-
ду.
 Відзначимо, що починаю-
чи ще з вересня 2019 року си-
ноптики в Україні щомісяця 
реєструють температурні ре-
корди, а ось усі страшилки 
про холодну зиму виявилися 
безпідставними та марними. 
 Несподіваний, але при-
ємний сюрприз на півдні 
України принесли тварини, 
що мешкають на території 
біосферного заповідника Ас-
канія-Нова на Херсонщині. 
Під Новий рік у сімействі ру-
дих бізонів з’явилося відразу 
восьмеро дітей!
 Директор заповідника 
Віктор Гавриленко пояснив 
незвичайний бебі-бум ано-
мально теплою погодою, яка 
впливає як на тварин, так і 
на рослинний світ.
 Наприклад, у місцевому 
дендропарку під Різдво роз-
цвіли всі 14 кущів рудуватої 
калини, яку завезли до Хер-
сонської області з території 
Північної Америки.
 У південних містах Ук-
раїни, Одесі та Миколаєві, 
люди розповідають про те, 

що в міських парках продов-
жують цвісти хризантеми та 
деякі сорти троянд.
 А ось любителі прогуля-
тися лісом на зимові свята із 
захопленням розповідають 
друзям i знайомим про те, як 
збирали під соснами та ялин-
ками цілком їстівні гриби, та 
викладають у соцільній ме-
режі красномовні світлини.
 Цікаво, що, за народною 
прикметою, тепла погода на 
Водохреще віщує народні 
бунти та хвилювання, рево-
люції, війни й період вели-
кої нестабільності. За спо-
гадами старожилів, востан-
нє аномально безсніжна та 
тепла зима на території на-
шої країни була зафіксова-
на у далекому 1988-89 році, 
якраз напередодні розпаду 
СРСР.
 На користь того, що 2020 
рік очікується непростим, 
свiдчить iще й той факт, що 
у найближчі 12 місяців від-
будеться відразу шість за-
темнень, два сонячнi й чоти-
ри місячнi. При цьому одне з 
сонячних затемнень припа-
дає якраз на понеділок, 22 
червня 2020 року, коли від-
бувається день літнього сон-
цестояння. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

«Плюсове» 
Водохреще — до 
нової революції? 
За народними прикметами, нас очікує 
непростий рік

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Одним із переможців програми 
«Громадський бюджет», започаткова-
ної харківської мерією, став проєкт під 
назвою «Екологічна парковка». Його 
співавтор Євген Кулик створив бетонну 
плитку для облаштування паркуваль-
них місць у дворах, яка може водночас 
виконувати роль зелених газонів. До-
сягається такий ефект завдяки тому, 
що це покриття має технологічні отво-
ри й зовні схоже на решітку. Найкра-

ще екоплитку класти у вільних від за-
будови місцях, де вже росте трава. Тоді 
біля будинків з’являться не лише пар-
кувальні місця, а й буде красиво впо-
рядкована зелена зона. 
 За словами автора ідеї, на виготов-
лення решітчастого покриття йде мен-
ша кількість будівельних матеріалів, 
тому воно майже вдвічі дешевше, ніж 
традиційні зразки. Під час дощу вода 
швидко просочуватиметься у відкриті 
ділянки ґрунту, не створюючи калюж, 
але при цьому висока бетонна основа 

захищатиме територію від намивання 
мулу. «Газонні решітки виготовля-
ються з якісних матеріалів, — каже 
Євген Кулик. — Це щебінь, пісок і хо-
роші марки цементу. Треба, щоб був не 
нижче 500-ї проби». 
 Усього у Харкові планують ство-
рити 200 екологічних місць для пар-
кування. Загальна площа майбутніх 
об’єктів — 2 тис. 400 квадратних мет-
рів. На їх облаштування з бюджету міс-
та виділили 1,5 мільйона гривень. ■

ІНФРАСТРУКТУРА   

Колеса на газоні
У Харкові збудують дві сотні екологічних парковок, де крізь асфальтні решітки 
пробиватиметься зелена трава

■
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Витоки свята
 Така вже трагічна історія на-
шого народу, впродовж століть 
розділеного на різні землі, що на-
лежали до різних держав: Росій-
ської імперії, Польщі, Австро-
Угорщини. Тож споконвічною 
мрією українців було об’єднання 
розрізнених частин України в ме-
жах однієї держави. Як відомо, 
західноукраїнські землі входи-
ли до складу Австро-Угорщини і, 
на відміну від східних земель, на 
цих теренах українці мали знач-
но більше свобод. 
 Із початком Першої світової вій-
ни у Галичині було створено Голо-
вну українську раду, яка захища-
ла інтереси українців. Саме тоді за-
світились зірки майбутніх держав-
них діячів — Євгена Петрушевича, 
Костя Левицького, Семена Вітика. 
Саме вони вперше обґрунтували, а 
пізніше обстоювали думку про со-
борність України. 
 На засіданні австрійського пар-
ламенту 9 жовтня 1918 року май-
бутній голова уряду ЗУНР Кость 
Левицький висловив загальне 
прагнення галичан до злуки з Ве-
ликою Україною. 18-19 жовтня 
1918 року у Львові відбувся з’їзд 
політичних і громадських діячів 
українських земель у складі Авс-
тро-Угорської імперії, на якому 
було створено Українську Націо-
нальну Раду. З’їзд від імені Ради 
видав постанову, яка окреслюва-
ла українську етнічну територію 
в Австрії та зазначала, що «ця ук-
раїнська національна територія 
стає українською державою». І 
хоча така заява не мала практич-
ного значення, вона була важли-
вою як вияв політичної думки і 
волі українців Галичини. 
 1 листопада 1918 року війська 
Української Національної Ради 
захопили Львів, проголосивши 
створення Української Держа-
ви. 13 листопада за новоутворе-
ною державою закріпилася назва 
Західноукраїнська Народна Рес-
публіка (ЗУНР). Одним із завдань 
уряду ЗУНР було об’єднання ук-
раїнських земель в одну держа-
ву. Мрія? Утопія? Коли на змі-
ну Гетьманату до влади прийшла 
Директорія, ця ідея не видавала-
ся вже такою утопічною. З прихо-
дом до влади Директорії було від-
новлено Українську Народну Рес-
публіку та її закони. Відповідно, 
представники Державного секре-
таріату ЗУНР — Дмитро Левиць-
кий, Лонгин Цегельський, члени 
Директорії Володимир Винничен-
ко, Симон Петлюра, Панас Анд-
рієвський, Федір Швець 1 грудня 
1918 року підписали у Фастові до-

говір про наміри об’єднати насе-
лення і території обох утворень в 
єдиній державі. Зрештою, цей до-
говір став, по суті, першим актом 
соборності. Після нього значно 
активізувалася боротьба за тери-
торіальну консолідацію україн-
ців усіх земель. 3 січня 1919 року 
Українська Національна Рада ух-
валила рішення про злуку Захід-
ноукраїнської Народної Республі-
ки з Українською Народною Рес-
публікою. 
 Об’єднавчий рух наприкінці 
1918 — початку 1919 року охо-
пив майже всю Україну. Київські 
видання друкували численні ма-
теріали про об’єднання українсь-
ких республік. 

Віднині зливаються частини 
в одну Велику Україну
 І ось Директорія і Рада на-
родних міністрів призначили 
об’єднання УНР та ЗУНР на 22 
січня. Цей день було обрано не ви-
падково, адже він збігався з річ-
ницею історичного IV Універсалу 
Центральної Ради, згідно з яким 
УНР проголошувалась самостій-
ною незалежною державою. 

 За спогадами сучасників, 
вранці 22 січня біля святої Со-
фії було велелюдно. Вхід з Воло-
димирської вулиці прикрашала 
тріумфальна арка з гербами істо-
ричних земель України. Під зву-
ки оркестру урочисто крокували 
вояки. Урочистості розпочав за-
ступник президента ЗУНР Лев 
Бачинський, який нагадав про 
традицію «одного нерозривного 
тіла» від Володимира Великого 
до великих гетьманів. 
 Державний секретар ЗУНР 
Лонгин Цегельський не лише 
вручив вірчу грамоту президії 
УНР, а й зворушив усіх присут-
ніх промовою, в якій було дано іс-
торичну оцінку дня 22 січня. «Це 
така дата, що її виучувати будуть 
напам’ять українські діти гряду-
щих поколінь побіч таких дат, як 
дата Хрещення Русі, як битва під 
Калкою, як битва під Полтавою 
або зруйнування Січі», — ці сло-
ва Лонгина Цегельського вияви-
лися пророчими. 
 Представник Директорії Фе дір 
Швець виголосив величну промо-
ву: «Віднині зливаються в одно ві-
ками відділені одна від одної части-
ни України — Галичина, Букови-

на, Закарпаття і Придніпровська 
Україна — в одну Велику Украї-
ну... Віднині український народ, 
звільнений могутнім поривом своїх 
власних сил, має змогу об’єднати 
всі зусилля своїх синів для ство-
рення нероздільної незалежної Ук-
раїнської Держави на добро і щастя 
українського народу». 
 За спогадами сучасників, день 
22 січня запам’ятався насиченою 
програмою. Зрештою, це й не див-
но, адже сценарій урочистостей 
розробив корифей українського 
театру Микола Садовський. На 
святі були присутні керівництво 
УНР, представники ЗУНР, деле-
гати Трудового конгресу, війсь-
кової старшини іноземних дип-
ломатів, духовенства. Урочис-
та подія нагадувала розділеним 
кордонами українцям про їхню 
духовну спорідненість. 

Оборона держави
 Згадуючи вікопомні події, не-
можливо оминути постать Лонги-
на Цегельського — видатного гро-
мадсько-політичного діяча, дип-
ломата, адвоката, журналіста, 
видавця. Саме йому випала честь 
зачитати Акт Злуки між ЗУНР 
і УНР біля пам’ятника Богдану 

Хмельницькому в Києві. Усі свої 
сили, знання, досвід цей видат-
ний державник присвятив Ук-
раїнській Державі. У своїх спога-
дах Лонгин Цегельський писав, 
що їхали вони на Майдан гали-
чанами, а поверталися україн-
цями. Згадував, як стояв на май-
дані, ледь стримуючи сльози, бо 
розумів, що перед щойно постав-
леною державою постали серйоз-
ні випробування. Грошей, аби 
тримати державу, немає; армія 
стікає кров’ю; польський агресор 
наступав, а від Антанти годі шу-
кати підтримки. Було цілковите 
розуміння, що Велика Україна 
потрапила «в повну ворохобню». 
 Лонгин Цегельський наро-
дився 29 серпня 1875 року в міс-
течку Кам’янка Струмілова (те-
пер Кам’янка Бузька) неподалік 
Львова. Був нащадком давніх 
священницьких родів Цегельсь-
ких і Дзеровичів, відомих пат-
ріотів. Його батько о. Михай-
ло Цегельський (1846—1944) 
був відомим священником, про-
світителем і громадсько-полі-
тичним діячем. Початкову осві-
ту Лонгин Цегельський здобув у 
Камінці, потім навчався у Пер-

шій державній академічній гім-
назії у Львові, далі — на юридич-
ному факультеті Львівського уні-
верситету ім. Франца Йосифа. У 
1898 році його скерували до Від-
ня на правничо-адміністративну 
практику при Міністерстві закор-
донних справ, звідти делегували 
на рік до австрійського посольс-
тва у Стокгольмі.
 Після повернення до Львова 
Лонгин Цегельський захистив до-
кторат у галузі міжнародного пра-
ва. Він дивував не лише своїм дип-
ломатичним талантом, а й актив-
но поширював національні ідеї. 
Був членом нелегального Прово-
ду української організації «Моло-
да Україна», долучився до злуки 
студентських товариств «Ватра» 
й «Академічне брат ство» в єди-
ну громадську організацію «Ака-
демічна Громада». На студентсь-
кому вічі у Львові 14 липня 1900 
року Цегельський виступив з до-
повіддю, в якій виклав свої дум-
ки щодо незалежності українсь-
кого народу і закликав галиць-
ких та російських українців до 
об’єднання. 
 Лонгин Цегельський брав ак-
тивну участь у подіях 1 листопа-
да 1918 року, який ще називають 
Листопадовим чином. Саме того 
дня українці проголосили Захід-
ноукраїнську Народну Респуб-
ліку, хоч певні кола Галичини в 
той час очікували на маніфест від 
австрійського цісаря, який мав 
би оголосити свободу народам. 
У своїх спогадах «Від легенд до 
правди» Цегельський писав про 
Дмитра Вітовського, роль якого 
під час Листопадового чину годі 
переоцінити. Саме тоді прозву-
чали слова сотника легіону Січо-
вих стрільців Дмитра Вітовсько-
го: «Коли зараз, в цю ніч, не взяти 
Львів, то його візьмуть поляки». 
Проте Цегельський наголошував 
на важливості передусім дипло-
матичної роботи, адже ту ніч го-
тували посли австрійського пар-
ламенту, серед яких були пере-
дусім Кость Левицький і сам Лон-
гин Цегельський. 
 Відомий Цегельский і як жур-
наліст, працював редактором га-

зет «Свобода» (1907—1908), 
«Діло» (1908); під час війни очо-
лював редакцію українського 
тижневика «Українське Слово» 
(1915—1918). Надзвичайно цін-
ною є праця Лонгина Цегельсько-
го «Русь-Україна, а Московщина-
Росія», не менш важлива, аніж 
праці Дмитра Донцова чи Мико-
ли Сціборського. 
 Як писав Цегельський у своїх 
спогадах «Від легенд до правди», 
працю «Русь-Україна, а Москов-
щина-Росія» він створив у 25-річ-
ному році лише за... одну добу. 
Цікаво, що після доопрацювання 
вона вийшла у 1916 році в Туреч-
чині, накладом 40 тисяч примір-
ників.
 Виявляється, Лонгин Цегель-
ський як член комісії із закор-
донних справ австрійського пар-
ламенту був основним переговір-
ником із турецьким візиром. Об-
говорювали важливе питання з 
Туреччиною, переконуючи її виз-
нати ЗУНР. І Туреччина завдяки 
дипломатичному хисту Цегельсь-
кого це зробила. 
 «Міжнародна гра — це гра 
сил, а не правничого процесу», 
— звертав увагу дипломат Лон-
гин Цегельський. День 22 січня 
1919 року став знаковим у його 
політичній кар’єрі. Прикметним 
є те, що основні документи уряду 
ЗУНР він написав власноруч, ос-
кільки належав до плеяди видат-
них інтелектуалів свого часу. Він 
знав практично всі європейські 
мови, тому й працював держав-
ним секретарем внутрішніх справ 
ЗУНР. 
 На жаль, у тих складних внут-
рішньо- та зовнішньополітичних 
умовах так і не вдалося заверши-
ти об’єднання розрізнених час-
тин України. Проте день 22 січ-
ня 1919 року відіграв надзвичай-
но важливу роль в історії Украї-
ни, адже відтоді було назавжди 
знищено духовний кордон між 
українцями. Пересторогою для 
сучасників звучать слова Лонги-
на Цегельського: «Всяке право 
лише доти має вартість, доки за 
ним стоїть фізична сила багнетів 
і гармат». ■

ЯК ЦЕ БУЛО?

«Це така дата, що її виучувати будуть напам’ять українські 
діти грядущих поколінь... »
Як йшли до урочистого проголошення 
22 січня 1919 року Злуки Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської 
Народної Республіки

■

Лонгин Цегельський.
Фото з сайта naspravdi.org.

❙
❙

Живий ланцюг 21 січня 1990 р., коли майже три мільйони людей 
взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Житомир 
та Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР.
Фото з сайта wikimedia.org.
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Наталія ОСИПЧУК

На площі перед Київською Софією у Києві 22 січня 1919 року відбула-
ся подія, про яку мріяли сотні українських патріотів. На волелюбному 
зібранні було урочисто проголошено Злуку Української Народної Респуб-
ліки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день увійшов до на-
ціонального календаря як визначне державне свято — День Соборності 
України. І насправді відзначати це свято почали не у 1999 році (коли було 
ухвалено відповідний президентський указ), а раніше. Ще 22 січня 1990 
року мільйони  українців узялися за руки, утворивши «живий ланцюг» 
від Києва до Львова, на згадку про проголошення Акту Соборності. 
Якою ж є історія вікопомної події? Які історичні постаті стояли біля ви-
токів? Гортаймо сторінки минулого, аналізуймо сучасну ситуацію, про-
гнозуймо майбутнє.

«Всяке право лише доти має вартість, доки за ним 
стоїть фізична сила багнетів і гармат».
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Тетяна МИХАЙЛОВА

 Як відомо, однією з найгучніших тем 
кінця минулого року було звільнення ук-
раїнських політичних бранців Кремля за 
формулою «всіх на всіх». Сценарій черго-
вого обміну полоненими затвердили на ос-
танній зустрічі в Нормандському форматі 
в Парижі лідери чотирьох країн — Німеч-
чини, Франції, України та Росії. У процесі 
обміну було звільнено 81 особу, 76 iз них 
повернулися на підконтрольну українсь-
кій владі територію. 
 Нагадаємо також, що зазначений об-
мін, як і попередній, призвів до неод-
нозначної реакції та оцінки суспільства. 
 По-перше, обмін «76 на 124» чима-
ло сприйняли як такий, що наших ге-
роїв легко поміняли на тих, хто стріляв 
у патріотів та українських активістів, 
і віднесли його до початку амністії всіх 
бойовиків, як частини плану, нав’язаного 
нам Кремлем. Згідно з домовленостями, 
Україна видала п’ятьох колишніх «бер-
кутівців», котрих звинуватили в убивстві 
48 і пораненні 80 активістів на вулиці Інс-
титутській у Києві у 2014 році. 
 По-друге, що обурило правозахисни-
ків, — у рамках цього обміну не було жод-
ного громадянина України, який постійно 
проживає на території тимчасово окупова-
ного Криму.
 «У Зеленського навіть не обговорю-
вали можливість обміну політв’язнів з 
окупованого Криму», — обурився напе-
редодні обміну голова Меджлісу кримсь-
котатарського народу Рефат Чубаров. — 
Офіс президента не проводив жодних кон-

сультацій щодо звільнення політв’язнів iз 
Криму в рамках майбутнього обміну поло-
неними між Україною та ОРДЛО». 
 Рефат Чубаров також зазначив, що 
чинна влада пішла шляхом поступок, по-
годившись не обговорювати питання Кри-
му з російською стороною. Це почало під-
водити до сумніву, а чи не зливає чинна 
влада Крим? 
 «Учасникам переговорів з українсь-
кої сторони було легше погодитися з до-
водами російських бандитів, мовляв, що 
стосується Криму, — не говоримо і не об-
говорюємо, й усе, що там відбувається, є 
внутрішньою справою Росії, ніж жорс-
тко відстоювати свободу всіх українських 
політв’язнів», — наголосив Чубаров.
 Та й справи, що відкриті проти крим-
ських українських активістів, вказують 
на те, що влада окупанта взялась з глибо-
кою перспективою на десятиліття вихоло-
щувати зі свідомості мешканців Кримсь-
кого півострова українську громадянсь-
кість. Загалом, формулювання звинува-
чень, за якими перебувають в ув’язненні 
кримські татари, — більшість з них там 
проходять, як фігуранти справ «Хізб ут-
Тахрір», «Таблігі Джемаат», — вкла-
дається у визначення «ісламські терорис-
ти». 
 Наприклад, у лютому 2019 року в сели-
щі Октябрське Красногвардійського райо-
ну в будинках кримських татар пройшли 
обшуки. Відразу після затримання до уп-
равління ФСБ у Сімферополі були достав-
лені Ескендер Абдулганієв, Арсен Аб-
хаїров і Рустем Емірусеїнов. Раніше за 
відмову співпрацювати зі слідством і не-

бажання визнавати себе винними у теро-
ризмі їх помістили до психіатричної лі-
карні. Класична радянська методика ка-
ральної психіатрії. 
 Наймасштабніша кримська справа з 
2014 року об’єднує 24 фігурантів. Там усі 
кримські татари із Сімферополя та Сім-
феропольського району. Російські спец-
служби звинувачують їх у зв’язках iз 
«Хізб ут-Тахрір». Фігуранти це заперечу-
ють. Їхнє переслідування правозахисни-
ки також називають політичним, оскіль-
ки всі, хто входить в «групу 24-х», є ак-
тивістами, котрі до арешту підтримували 
співвітчизників, яких переслідує російсь-
ка влада. 
 Правозахисники й адвокати назива-
ють ці кримінальні справи переслідуван-
ням за релігійною ознакою. 
 На цьому також наголошував нещо-
давній бранець Кремля український ре-
жисер Олег Сенцов на зустрічі з французь-
ким президентом Емманюелем Макроном. 
За його словами, кримські татари страж-
дають за свої політичні та релігійні пере-
конання, а окупанти намагаються пред-
ставити їх як ісламських терористів.

 Тоді ж Сенцов передав французькому 
президенту звернення з переліком усіх 86 
імен актуальних в’язнів Кремля в Криму 
та на території РФ.
 Однак, як зазначалось раніше, пре-
зидент України Володимир Зеленський 
після останнього обміну полоненими за-
явив про свій намір домагатися звільнен-
ня кримчан, котрих за політичними моти-
вами утримують в анексованому Криму й 
у Росії. 
 Захисники арештованих і засудже-
них у справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан 
однозначно вважають їх переслідування 
за релігійною ознакою. Адвокати зазна-
чають, що переслідувані за цією справою 
російськими правоохоронними органами 
— переважно кримські татари, а також 
українці, росіяни, таджики, азербайд-
жанці та кримчани іншого етнічного по-
ходження, котрі сповідують іслам. Між-
народне право забороняє вводити на оку-
пованій території законодавство держави-
агресора. 
 Але коли для Кремля міжнародне пра-
во було дороговказом у справі встановлен-
ня своєї диктатури? ■

КОЛІЗІЇ

«За iслам вiдповiсте»
Кримчани-активісти в очікуванні свободи. 
Ніхто не забутий

■

Марія НОВІК,
студентка Київського університету 
імені Бориса Грінченка

 Це споконвічна думка, що історію пи-
сали переважно чоловіки. Оружні. Просто 
внесок іншої половини людства, найперше 
в досягненні миру, ігнорувався, хоча до-
свід жінок і чоловіків в умовах війни, за-
звичай, суттєво різниться. В усі часи це 
болюча тема: як захистити жінок під час 
збройних конфліктів.
 — Українські жінки ділили з чолові-
ками весь страшний тягар Другої світової: 
жертвували здоров’ям і життям, брали в 
руки зброю, працювали в тилу, йшли в за-
гони УПА, — наголосила блогерка-фемініс-
тка, гендерна експертка Марія Дмитрієва. 
— Про це пишуть дослідниці Марта Гав-
ришко та Оксана Кісь. Проте дехто з істо-
риків та націоналістів робив закид, що жін-
ки «псували імідж» бійців за українську 
свободу. Але ми не робимо послугу нікому, 
якщо замовчуємо, що чоловіки ґвалтували 
цих жінок. Таких трагедій війни відомо ба-
гато. І якщо ми сором’язливо приховувати-
мемо це, є небезпека, що історія повторить-
ся знову і знову. Тому важливо досліджува-
ти досвід жінок в умовах війни, бо без жінок 
миру не здобути.
 Важливість участі жінок у мирних пе-
реговорах — річ очевидна. Конвенція про 
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо 
жінок, документ міжнародного права, до 
якого Україна долучилася 1980 року, дає 
право жінкам брати участь у підписанні 
мирних договорів. Це питання порушува-
лося і в ООН, зокрема 1975 року. Але цього 
було недостатньо. У 2000 році Рада Безпе-
ки ООН ухвалила резолюцію 1325 «Жінки, 
мир, безпека». Попри те, що ці документи 
обов’язкові для виконання всіма країнами-
членами ООН, кожна держава залежно від 
потреб визначає власні пріоритети. Звісно, 
дотримуючись букви резолюції.
 У документі — чотири провідні заса-
ди: захист жінок під час і після конфлікту, 
їх участь у мирних переговорах, підписан-
ні мирних угод, а також у відбудові, право 
доступу до ресурсів.
 — Ідеться не про необхідність зробити 
війну безпечною саме для жінок, а чолові-

ки, мовляв, нехай воюють, — зазначає пані 
Дмитрієва. — Резолюція наголошує: мир 
треба постійно підтримувати. Це не дар не-
бес, а постійна копітка робота. І для її успі-
ху необхідно залучати жінок. Бо якщо ух-
валюємо рішення для всього населення, у 
якому враховуємо бачення лише його по-
ловини, воно буде несправедливим щонай-
менше для іншої половини. Цим фактично 
підтримуємо ймовірність відновити конф-
лікт. Як свідчать дослідження останніх 25 
років, у тих країнах, де для вирішення кон-
флікту й підписання мирних угод залучали-
ся жінки, мир тривав значно довше.
 Є й приклади зворотні й сумні. Уже за 
новітніх часів. Скажімо, процедура підпи-
сання миру між колишніми югославськими 
республіками. За столом серйозні чолові-
ки, а «гарненькі дівчатка» підносять їм руч-
ки… Бути декоративною оздобою — єди-
на роль, яку жінкам відвели в цьому прото-
кольному заході.
 Зате в югославських війнах жінки ма-
сово терпіли насильство, зокрема й сек-
суальне. Власне, саме ці події породи-
ли в міжнародній юриспруденції поняття 
«зґвалтування як інструмент ведення вій-
ни». Історія масових наруг під час зброй-
них протистоянь сягає прадавніх часів. Це 
вважалося «нагородою» для чоловіків і не 
виносилося на розгляд спільноти як зло-
чин, зокрема, під час не такої вже дале-
кої за історичним мірилом Другої світової. 
Будь-які спроби говорити про сексуальне 
насильство Радянської Армії над мирним 
населенням звільнених та німецьких тери-
торій сходили нанівець. Цю тему не зачіпа-
ли аж до 90-х років XX століття.
 Крім захисту, вже згадувана резолюція 
ООН зобов’язує держави надавати жінкам 
доступ до ресурсів у час повоєнної відбудо-

ви. Цю норму, на жаль, часто ігнорують. У 
кількох африканських країнах після закін-
чення конфліктів влада пропонувала міс-
цевому населенню здати зброю й отрима-
ти за неї певні гроші. Навіть, якщо воюва-
ли чоловіки й жінки, цю компенсацію там 
отримували лише чоловіки. Отже, держа-
вам необхідно унормувати і в цьому рівно-
правність. Світова практика свідчить: жін-
ки витрачають гроші на освіту дітей, родину 
і спільноту, а чоловіки — на «демонстра-
тивне споживання». А цей несправедли-
вий розподіл компенсації за здану зброю 

не сприяє ані миру в спільноті, ані швид-
шій відбудові.
 — Жінкам вигідніше і надійніше да-
вати гроші, — переконана Марія Дмитріє-
ва. — І тому більшість програм для подо-
лання бідності орієнтують передовсім на 
жінок і дівчат. Освічені дівчата пізніше ви-
ходять заміж, народжують дітей і більше 
переймаються їхнім розвитком. Вкладати 
гроші в дівчат вигідно!
 2016 року в Україні затверджено На-
ціональний план дій для виконання резо-
люції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека». Ми чи не перші імплемен-
тували цю резолюцію в умовах збройно-
го конфлікту. Чимало західних феміністок 
критикують інструменти її реалізації, бо 
вони, мовляв, орієнтовані на мілітариза-
цію, збільшення кількості жінок у силово-
му секторі. Зрештою, жінки воювали від-
тоді, як виникли війни. Нам про це майже 
не кажуть, але вони були серед воєначаль-
ників, флотоводців і навіть піратів.

 Під час недавньої реформи Українсь-
кої поліції серед тих, хто подавав доку-
менти в новий набір, жінки становили 
майже 40%.
 — Це чудово, — запевняє експерт-
ка. — Це значить, що жінки, котрі звер-
татимуться до поліції, можуть розрахо-
вувати на більше розуміння і співучасть. 
Бо ще донедавна в ситуаціях домашньо-
го насильства чи зґвалтування жінки, 
які зверталися до правоохоронців, час-
то чули: «Уб’ють — тоді приходьте» чи 
«Ну зґвалтували. Але ж навіщо хлопцю 

життя псувати?». А жінка зрозуміє, що 
це трагедія, що жертві треба допомогти.
 В умовах нашого конфлікту виникла низ-
ка нових вразливих груп. Насамперед — вій-
ськові ветерани. Проблеми ветеранів і ветера-
нок значною мірою схожі, але упередженість 
проти жінок більша. Їм усе ще значно склад-
ніше отримати доступ до передбачених за-
коном пільг, оформити документи учасниці 
бойових дій. Про надання психологічної реа-
білітації годі й говорити. Не всі психологи го-
тові працювати з посттравматичним стресо-
вим розладом. Населення країн, що беруть 
участь у збройних конфліктах, має підвище-
ну небезпеку суїцидів та скоєння насильства 
в родині й поза нею. Для того щоб військові 
могли повернутися до повноцінного мирно-
го життя, треба розробити дієві реабілітацій-
ні програми.
 Також підтримка держави необхідна 
родинам загиблих, полонених, зниклих 
безвісти й людям, що отримали інвалід-
ність унаслідок бойових дій. Нам слід бу-

дувати інклюзивне суспільство, у якому 
особа з будь-якою формою інвалідності 
не почуватиметься чужою. Та й волонте-
ри, які постійно стикаються з емоційним 
вигоранням, потребують суспільного виз-
нання і підтримки.
 Слідом за резолюцією 1325 ООН ух-
валила ще 8 документів, які формують 
порядок денний «Жінки, мир, безпе-
ка». Кожен із них скерований на подо-
лання певних проблем. Резолюція 1820 
— про сексуальне насильство як інстру-
мент конфлікту. Країни-учасниці ООН по-
винні запобігати йому й надавати допо-
могу жертвам. Зі слів експертки, кожна 
третя українка за життя зазнає зґвалту-
вання або його спроби, а кожна четвер-
та — якоїсь форми домашнього насиль-
ства: фізичного чи сексуального (психо-
логічне та економічне в це опитування не 
включили). В умовах війни проблема на-
сильства над жінками дуже загострюєть-
ся. При цьому ґвалтівники залишаються 
непокараними. У «сірій зоні» та на оку-
пованих територіях стали ледь не буден-
ними викрадення, торгівля людьми та 
примус до проституції. Внутрішньо пере-
міщені особи, майже 60% з яких жінки, 
не маючи стабільної роботи, часто повер-
таються із сіл на окуповані території, де 
стають бажаною здобиччю для торговців 
людьми. Втім, зі слів пані Марії, всі зга-
дані групи є в кожному регіоні України. 
Їхні історії слід знати, бо тільки тоді змо-
жемо їх підтримати. Це знижує напру-
женість у спільноті та ймовірність роз-
витку конфлікту.
 Національний план дій розраховано на 
чотири роки. Він передбачає розробку галу-
зевих планів, які втілюватиме кожне мініс-
терство. Початок покладено — навчанням 
фахівців. Місцеві органи влади збирають 
дані про потреби вразливих груп, розроб-
ляють локальні плани дій.
 — Треба, щоб жінок чули, щоб вони 
мали можливість щось сказати, — наголо-
сила Марія Дмитрієва. — У тих країнах, де 
працюють інструменти захисту прав жінок, ті 
самі механізми автоматично спрацьовують 
для решти пригноблених груп, і чоловіків 
теж. Фемінізм вигідний усім, але не всі го-
тові визнати це. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

Без жінок миру не здобути
Гендерна експертка Марія Дмитрієва — 
про участь слабкої статi у збройних конфліктах

■

Фемінізм вигідний усім, але не всі готові визнати це.

Фото з сайта zik.ua.❙
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Не буде 
зброї, то й 
конфлікт 
згасне
У Берліні відбулася 
міжнародна конференція, 
присвячена збройному 
протистоянню в Лівії
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Берліні в неділю, 19 січня, відбула-
ся міжнародна конференція, присвяче-
на конфлікту в Лівії. У ній узяли участь 
очільник дипломатії США Майк Пом-
пео, президент Франції Емманюель Мак-
рон, президент Туреччини Реджеп Ердо-
ган, прем’єр-міністр Великої Британії Бо-
рис Джонсон та президент Росії Володи-
мир Путін і канцлерка Німеччини Анґела 
Меркель. Глава німецької дипломатії 
Гайко Маас підтвердив участь у берлінсь-
кій конференції також прем’єр-міністра 
лівійського уряду національної єдності, 
якого підтримує ООН, Фаїза аль-Саррад-
жа, та лідера самозваної лівійської націо-
нальної армії Халіфа Гафтара.
 Основною метою конференції була 
спроба стабілізувати ситуацію в Лівії. Ця 
країна перебуває в хаосі від повалення 
2011 року диктатури Муаммара Каддафі. 
Перед відкриттям конференції говорили 
про необхідність створення ситуації, коли 
б лівійський генерал Халіфа Гафтар вклю-
чився у переговори про мир. Щоб цього 
досягти, за словами Гайко Мааса, необхід-
но зупинити надходження зброї та бійців 
з-за кордону. Відтак світові лідери до-
мовилися не підтримувати озброєнням 
жодну зі сторін лівійського конфлікту та 
уважніше стежити за дотриманням ем-
барго на постачання зброї, повідомляє 
агенція dpa. Домовилися також уважніше 
стежити за дотриманням ембарго на пос-
тачання зброї до Лівії. За словами Ангели 
Меркель, продовженням нинішньої кон-
ференції мають стати швидкі кроки щодо 
впровадження досягнутих домовленос-
тей. Очільниця німецького уряду наго-
лосила, що нинішня конференція є лише 
першим кроком у довготривалому про-
цесі врегулювання ситуації. А міністр за-
кордонних справ Німеччини Гайко Маас 
анонсував створення комітету щодо Лівії, 
який визначатиме подальші кроки, необ-
хідні для припинення вогню.
 Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Кон-
те заявив, що світове співтовариство гото-
ве вжити заходів, аби запобігти зовніш-
ньому втручанню у лівійський конфлікт. 
А Генеральний секретар ООН Антоніу 
Гутерріш наголосив: майбутні реформи 
у Лівії мають бути прийняті обома сто-
ронами конфлікту. Міністр закордонних 
справ Росії Сергій Лавров тим часом за-
явив, що «зав’язати стійкий діалог» між 
сторонами лівійського конфлікту поки не 
вдається через «надто великі розбіжності 
в підходах», але в цілому визнав зустріч 
корисною, повідомляє агенція «Інтер-
факс».
 У перерві між засіданнями конферен-
ції відбулася перша двостороння зустріч 
російського президента Володимира Путі-
на з прем’єр-міністром Великої Британії 
Борисом Джонсоном. Останній відмовив 
Путіну в швидкій нормалізації британсь-
ко-російських відносин і висловив йому 
пересторогу від агресивних дій Росії на 
британській території. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачену картку водiя, виготовлену 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» на iм’я 
Ялового Вiктора Анатолiйовича, вважа-
ти недiйсною.

■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Сьогодні в швейцарсько-
му гірськолижному курор-
ті Давос відкривається Сві-
товий економічний форум 
(СЕФ) — найбільше щоріч-
не зібрання економічних 
та політичних еліт. На цьо-
горічному форумі очікують 
понад три тисячi лідерів, 
які репрезентують 117 країн 
світу, включно з керівника-
ми 53 країн і урядів. Прези-
дент США Дональд Трамп 
також прийняв запрошен-
ня взяти участь у цьому гло-
бальному саміті, повідомляє 
агенція «Рейтер». Але його 
візит буде, ймовірно, корот-
ким, через це офіційно деле-
гацію США у складі дев’яти 
високопосадовців очолить 
міністр фінансів Стівен Мну-
чин. Форум триватиме до 24 
січня. 
 Цьогорічний СЕФ є 
ювілейним, 50-м, тому пе-
редбачено кілька відповід-
них заходів iз ретроспекти-
вою у минуле зустрічей. Ук-
раїнську офіційну делегацію 
в Давосі очолить президент 
Володимир Зеленський. З 
ним мали приїхати прем’єр-

міністр Олексій Гончарук та 
інші чиновники. Принаймні, 
так анонсувалось до чинов-
ницького «касетного скан-
далу» та водевільної спро-
би відставки Гончарука. На-
справді ж, за останніми да-
ними, приїде кільканадцять 
депутатів від кишенькової 
партії «Слуги народу». 
 Крім традиційних за-
ходів, організованих фон-
дом бізнесмена Віктора Пін-
чука за участі найбільш зна-
кових політиків, власників 
компаній і топ-менеджерів, 
цьогоріч на СЕФ відбудеть-
ся презентація України «Єв-
ропейський індустріальний 
центр майбутнього». Очі-
кується, що голова Фонду 
держмайна України Дмит-
ро Сенниченко представить 
інвестиційні проєкти та про-
граму приватизації в Україні 
— 2020. Про це повідомляє 
пресслужба ФДМ. Інозем-
ним гостям розкажуть про 
інвестиційні проєкти та пла-
ни приватизації. «Для Ук-
раїни Давос стане важливим 
і символічним стартом року 
великих інвестицій — 2020», 
— зазначив очільник Фонду 
держмайна. Основний ак-

цент передбачено зробити на 
тому, що в Україні — дешева 
робоча сила, працездатне на-
селення і ось-ось відкриється 
ринок землі. Тобто, фактич-
но в Давосі прорекламують 
розпродаж земель та низьку 
оплату праці в Україні. 
 СЕФ — це перш за все 
дискусійний майданчик для 
обговорення найгостріших 
тем глобального значення. 
Головною темою цьогоріч-
ного форуму є екологія та 
весь комплекс пов’язаних iз 
нею проблем. Форуми у Да-
восі щороку супроводжу-
ються протестами антигло-
балістів, активістів захис-
ту довкілля та інших нефор-
мальних груп. Не є винятком 
і цьогорічний форум, хоч 
цього разу програма фору-
му збiгається з вимогами ак-
тивістів, які також ставлять 
наголос на екологічній ситу-
ації на планеті. Як найбіль-
шу сенсацію очікують мож-
ливу дискусію популярної 
останнім часом шведської 
екологічної активістки Гре-
ти Тунберг iз «головним во-
рогом» світової екології До-
нальдом Трампом. Але, хоча 
Трамп і сам полюбляє сенса-

ційність та імпозантність, на-
вряд чи дозволить йому всту-
пити в суперечку зі шведсь-
кою школяркою його власна 
самооцінка. 
 Форум у Давосі цього 
року зосередиться на пи-
танні стійкого розвитку в 
чотирьох ключових сфе-
рах: матеріали, продоволь-
ство, транспорт та вики-
ди. Організатори підготу-
вали дискусійні майданчи-
ки по 9 напрямах, які мають 
об’єднати ці теми конструк-
тивною взаємодією. Учас-
ники цьогорічного фору-
му називають іще однією з 
найбільших загроз для сві-
тової економіки відмову 
від політики багатосторон-
ності. Головним «відмовни-
ком» стали Сполучені Шта-
ти, президент яких спові-
дує зверхність своєї країни 
над рештою світу в еконо-
міці та світовій торгівлі. А 
головним критиком ізоля-
ціоністської політики Трам-
па виступає канцлерка ФРН 
Ангела Меркель, яка закли-
кає партнерів дотримувати-
ся відданості політиці бага-
тосторонності у вирішенні 
політичних та фінансових 
завдань. У своєму виступі в 
Давосі Ангела Меркель зап-
ропонує реформувати між-
народні організації, щоб 
підлаштувати їх до сучас-
них викликів. За її слова-
ми, країни повинні частіше 
враховувати інтереси одна 
одної. ■

САМІТИ

Екологія перед економікою
У Давосі розпочинає роботу Світовий економічний форум

■

Традиційні московські арешти
 На узгодженій з владою ході пам’яті адвоката 
Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Ба-
бурової, що їх убили в центрі Москви місцеві неона-
цисти 11 років тому, затримали більше десяти осіб. 
Поліцейські вихоплювали їх просто з колони, що ру-
халася, і запихали в автозаки. Про причини затри-
мань не повідомляють. Відомо, що активіста Костян-
тина Фокіна затримали ще до початку ходи за пла-
кат з написом «Путін, йди!». Як повідомляє «Радіо 
«Свобода», учасники, крім покладання квітів на міс-
ці загибелі Маркелова і Бабурової, висловили протест 
проти переслідувань політичних активістів, тортур і 
репресій. Організатори акції зазначили: якщо рані-
ше основна загроза антифашистам виходила від не-
онацистів, то тепер — від влади. Яскравий приклад 
— обвинувачені у справі так званого терористичного 
співтовариства «Мережа», більшість з яких є активіс-

тами руху антифа. Соратники обвинувачених вважа-
ють цю кримінальну справу повністю сфабрикованою 
ФСБ. Деякі учасники ходи несли в руках конституцію 
Росії на знак протесту проти «конституційного пере-
вороту», яким вони називають запропоновані прези-
дентом Володимиром Путіним поправки до основно-
го закону країни. Всього у традиційній антифашистсь-
кій ході пам’яті Маркелова і Бабурової взяли участь 
близько півтори тисячі осіб.

Тризуб затероризували
 Поліція Британії розіслала медичним праців-
никам та викладачам документ про боротьбу з те-
роризмом, в якому серед інших звертають увагу на 
зображення державного герба України та символу 
Збройних сил — тризуб. Посібник підготував анти-
терористичний відділ поліції, — схоже, у «співпра-
ці» з агентурою ФСБ. Поширюється він по всій Анг-

лії в рамках програми «Превенція», започаткованій 
для визначення осіб, які можуть загрожувати вчинен-
ням терористичного насильства. Розділ цього посіб-
ника з виявлення знаків i символів праворадикальних 
груп у секції «тату» містить зображення герба Украї-
ни під назвою «Український тризуб (націоналістич-
ний)» поруч із нацистською символікою. «Розміщен-
ня тризуба, конституційного національного символа 
та герба України, у посібнику з протидії екстремізму, 
виданому антитерористичною поліцією для виклада-
чів i медичного персоналу Великої Британії, є вкрай 
обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми ви-
магаємо видалити тризуб iз Посібника з офіційними 
вибаченнями», — заявило посольство України в Бри-
танії. Британська поліція визнала, що документ міс-
тить помилки й «не всі знаки та символи в цьому до-
кументі зазначені в контртерористичних інтересах», 
пише The Guardian.

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Унаслідок сутичок під 
час антиурядових протестів 
у ліванській столиці впро-
довж минулих суботи та не-
ділі поранення отримали 
близько 450 осіб, повідом-
ляє «Голос Америки» з по-
силанням на заяву Черво-
ного Хреста. Безпрецедент-
ні акції протесту тривають з 
17 січня. Їх учасники вима-
гають зміщення політичної 
еліти, яка, на їхню думку, 
корумпована і безвідпові-
дально завела країну в еко-
номічну кризу.
 Увечері 19 січня сотні де-
монстрантів зібралися в цен-
трі Бейрута біля заблокова-

ної дороги, що веде до пар-
ламенту. Деякі люди почали 
кидати каміння в бік поліції 
з криками: «Революція!» 
Спецпідрозділи застосува-
ли водомети, гумові кулі і 
сльозогінний газ, повідомив 
журналіст агенції «Франс 
Пресс». Державна Націо-
нальна агенція новин пере-
дає, що гумові кулі влучили 
в двох журналістів, в тому 
числі телеоператора місце-
вого каналу «Аль-Джадід». 
Правозахисна організація 
Human Rights Watch засу-
дила жорстоке застосуван-
ня сили спецпідрозділами 
поліції Лівану проти в ціло-
му мирних демонстрантів.
 Нагадаємо, масові про-

тести в Лівані почалися в 
середині жовтня минулого 
року і призвели до відставки 
прем’єр-міністра країни Са-
ада Харірі, про що він оголо-
сив 29 жовтня. А 19 грудня 
колишнього міністра освіти 
та університетського профе-
сора Хасана Діаба призначе-
но новим прем’єр-міністром 
Лівану за підтримки ірансь-
кого угруповання «Хезбол-
ла» та його союзників. Од-
нак Діабу досі не вдалося 
сформувати новий уряд.

 На тлі загострення ситу-
ації президент Лівану Мі-
шель Аун та новий прем’єр-
міністр Хасан Діаб розпо-
чали в неділю, 19 січня, об-
говорювати склад нового 
уряду країни. У разі схвален-
ня главою держави кандида-
тур міністрів-технократів 
процес формування кабіне-
ту може бути завершений 
впродовж 48 годин, повідом-
ляє «Євроньюс». Це має по-
гасити вогонь народного не-
вдоволення та гніву. ■

Загалом мирні демонстрації в Бейруті отримали агресивну відсіч 
ліванської влади.

❙
❙

ПРОТЕСТ

Формування уряду 
на крові
Близько 450 осіб отримали поранення у 
Бейруті за минулі вихідні

■
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Команда президента України Володими-
ра Зеленського намагається виконати 
передвиборчу обіцянку кандидата Зе 
— вивести з «тіні» гральну індустрію 
в Україні, яка, як вважають, є однією 
із найприбутковіших тіньових галузей. 
Утім новий законопроєкт, ухвалений у 
першому читанні, лише частково вре-
гульовує ситуацію, залишаючи поза 
увагою соціальні проблеми, наприклад, 
значне поширення ігроманії серед пе-
ресічних українців, а також поширення 
онлайн-казино, яких наразі прикривати 
не планують.

Відповідальність і контроль
 Верховна Рада України голосами 260 
народних депутатів ухвалила за основу 
законопроєкт про державне регулюван-
ня діяльності з організації та проведен-
ня азартних ігор. Сталося це через мі-
сяць після того, як в Україні майже чи 
не за одну ніч влада закрила 5,3 тисячі 
нелегальних ігрових закладів. Викону-
вали вказівку вітчизняні правоохорон-
ці, які вважаються головними «кришу-
вальниками» нелегальних казино. Така 
ситуація, що поліція сама закрила влас-
ні гральні заклади, викликала у суспіль-
стві певну іронію, що вилилася у вели-
чезну кількість мемів.
 Але хоч як би там було, новий доку-
мент запроваджує систему ліцензування, 
при цьому розмір плати за ліцензії буде за-
лежати від виду гри, кількості обладнан-
ня і місця розташування салону. Встанов-
люються жорсткі вимоги до фінансового 
стану організаторів азартних ігор  — аби 
гарантувати виплати виграшів.
 Покарання за порушення будуть дра-
конівськими. Наприклад, штраф від 100 
до 200 неоподатковуваних мінімумів очі-
кує за одне лише прийняття ставки в ло-
терею від особи, яка не досягла 21 року. 
Передбачено суворі обмеження до опе-
раторів, які не зареєстровані в Україні 
і взагалі не мають ліцензії: від 30 до 300 
неоподатковуваних мінімумів, а також 
позбавлення волі від 5 до 12 років з кон-
фіскацією грального обладнання та при-
міщень. 
 Каратимуть — за бездіяльність — і 
поліцейських, які вчасно не ліквідува-
ли порушення, їм «світить» від 7 до 10 
років. Кількість ліцензій буде обмеже-
ною, а розмір плати за них визначати-
меться за результатами електронних 
аукціонів.
 Цікаво, що законопроєкт, який нар-
депи підтримали наприкінці минулого 
тижня, практично нічим не відрізняєть-
ся від варіанта, який вони ж відхилили 
місяцем раніше, 19 грудня. Тоді, як ми 
пам’ятаємо, законопроєкт не набрав пот-
рібної кількості голосів, за нього прого-
лосували лише 213 депутатів, і документ 
було відправлено на доопрацювання. 
 «Законопроєкт, ухвалений 16 січ-
ня, на 99,9% ідентичний із грудневим 
варіантом, — цитують президента Ук-
раїнської асоціації ігрової індустрії Іри-
ну Сергієнко. — Єдині зміни — це те, 
що підвищили вік гравців, що, безумов-
но, є позитивним моментом, — а також 
змінили вимоги до розміщення букме-
керських пунктів. У самому тексті зако-
нопроєкту є як плюси, так і мінуси. Ми 
позитивно оцінюємо сам факт, що є полі-
тична воля і є єдність у правлячій партії 
з приводу того, що ігровий бізнес необ-
хідно легалізувати. Але для того, щоб за-
конопроєкт став життєздатним, Раді на-
лежить дуже серйозно попрацювати зад-
ля внесення правок».
 На думку Сергієнко, якщо законо-
проєкт ухвалять у його нинішньому виг-
ляді, то ймовірність детінізації ринку і 
надходження іноземних інвестицій буде 
досить невисокою. 

Білі плями законопроєкту
 Ініціатори закону вважають своє ді-
тище практично бездоганним. «Ця ре-
дакція законопроєкту є оптимальною 
з точки зору інтересів держави, грома-
дян і бізнесу. Ми вводимо принцип від-
повідальної гри і дозволяємо грати тіль-
ки після 21 року. Таким чином чітко 
регламентуємо відповідальність бізне-
су за провокацію і сприяння ігровій за-
лежності», — сказав голова підкоміте-

ту з питань організації та оподаткування 
грального бізнесу Комітету ВРУ з питань 
фінансів, податкової та митної політики 
Олег Марусяк, додавши, що запроваджу-
ються жорсткі норми на рекламу азарт-
них ігор, кримінальна відповідальність 
за проведення азартних ігор без ліцензії, 
обмеження на розташування гральних 
закладів на вулицях міст. Зали ігрових 
автоматів будуть розміщені тільки в го-
телях категорії 3, 4, 5 зірок.
 «Що стосується лотереї — вони бу-
дуть тільки класичними. Не буде нія-
ких залів миттєвих лотерей, під які мас-
куються гральні заклади. Забороняємо 
вести гральний бізнес юридичним осо-
бам, кінцевий власник яких є резиден-
том держави-агресора. Фінансова сто-
рона — до бюджету від грального бізне-
су, за нашими підрахунками, надійде за 
перший рік від 2,5 до 4 млрд грн, які пі-
дуть на підтримку медицини, культури 
і спорту», — додав Марусяк.
 «Те, що в законі ми прописали «три 
зірки», не означає, що кожен тризірко-
вий готель вже може розміщувати кази-
но. Повинна бути комісія. Вона видає ок-
ремий дозвіл на конкретне приміщення, 
у залежності від того, чи воно відповідає 
нормам», — пояснив позицію Зе-коман-
ди голова провладної фракції «Слуга на-
роду» її керівник Давид Арахамія.
 Арахамія наголошує: важливий мо-
мент, що законотворці підняли допусти-
мий вік гравця від 18 до 21 року. А та-
кож те, що вони заборонили рекламу за-
кладів, дозволивши тільки вивіски, — і 
розробили механізм обов’язкової іден-
тифікації гравця. Як це буде відбувати-
ся, поки не говорять, але схоже практи-
кують у багатьох європейських країнах. 
«У Швеції як постійні, так і тимчасові 
гравці мають особистий номер ідентифі-
кації. За ним також зареєстровано до-
машню адресу і відомості про доходи. 
Це важливий момент», — цитують ЗМІ 
представника компанії ігрового бізнесу 
зі Швеції Аріо Мансурі.
 Автори законопроєкту стверджу-
ють, що врахували питання протидії іг-
рової залежності та допомоги сім’ям лу-
доманів. Єдине, з чим поки немає визна-
ченості, — вартість ліцензії. Конкрет-
них сум депутати поки не називають, а 
це найбільше турбує учасників гральної 
галузі. «Ціни повинні бути високими, 
але економічно обґрунтованими і спра-
ведливими», — вважає голова Всеук-
раїнського об’єднання роботодавців га-
лузі відпочинку Ігор Макієвський. Пе-
рехідний період після остаточного ухва-
лення законопроєкту у другому читанні 
має тривати до року.

Як розпізнати ігромана?
 Учасники ринку оптимізму влади тра-
диційно не поділяють. І тому намагають-
ся використати свій час до двотижнево-
го дедлайну, аби зробити документ жит-
тєздатнішим. На думку Ірини Сергієнко, 
цифри, закладені у цей законопроєкт, не-
реалістичні. «Я маю на увазі в тому чис-
лі вартість ліцензій. Є необхідність дооп-
рацювати законопроєкт у частині єдиної 
державної системи онлайн-моніторингу 
і в частині соціально відповідальної гри. 
Деякі речі просто не передбачені, і їх тре-
ба врахувати», — додала керівник галу-
зевої асоціації.
 Скептично ставляться експерти і до 
перспектив досягнення ще однієї важ-
ливої мети, яку має розв’язати урядовий 
варіант законопроєкту. Адже медики пе-
реконані: зниження гостроти проблеми 
ігроманії (лудоманії) в Україні цей доку-
мент не досягне. І хоча статистики залеж-
них від гри громадян у нашій державі не 
існує, аналітики зазначають: на сьогод-
нішній день це одна з найболючіших і 
найпоширеніших соціальних проблем. І 
обмеження у новому законопроєкті у цьо-
му напрямі є недостатніми. 
 Наприклад, дозвіл розміщувати ка-
зино не тільки в 5-зіркових готелях, а 
й у 4, і в 3-зіркових. Останні ж, на дум-
ку фа хівців, — це вже практично хосте-
ли, де не існує жодного фейс-контролю. 
Та й, зрештою, обмеження на вхід за зов-
нішнім виглядом не може бути достатнім 
фактором для запобігання допуску ураз-
ливих верств населення. Хоча б тому, 
що люди зі схильністю до азартних ігор 
часто мають доволі респектабельний ви-
гляд, вони — звичайні молоді люди, ціл-
ком адекватні, часто з вищою освітою, ба-
гато з них працює на високооплачуваній 
роботі. 

«Гравців» уже більше, ніж алкоголіків
 Експерти при цьому зазначають: при 
підготовці подібних документів ми не мо-
жемо копіювати іноземні аналоги, адже 
між розвиненими державами та Украї-
ною існує чимало суттєвих відмінностей, 
у тому числі й у соціальній сфері. У нас, 
наприклад, молоді люди починають гра-
ти, аби швидко розбагатіти у цій бідній 
країні, просто так, не докладаючи жод-
них зусиль. 
 На Заході ж за допомогою системи 
обмежень склалася традиція, що люди 
йдуть грати переважно для гостроти від-
чуттів, аби отримати емоції, розрядку, це 
своєрідний різновид розваги. Вони про-
грають гроші і тим самим просто платять 
за задоволення. А у бідній країні із, м’яко 
кажучи, небагатим населенням виходить 

деформація мислення: люди йдуть у ка-
зино за мрією, вважаючи, що кожен із 
них обов’язково виграє і розбагатіє. А 
тому, як вважають психотерапевти, всі 
види ігор на гроші призводять до залеж-
ності. Неважливо, це гра на автоматі або в 
рулетку. А рівень поширення ігроманії в 
Україні вже перевершив захворюваність 
на алкоголізм чи наркоманію. 
 «Побічні явища» проблеми — постій-
ний нервовий стрес; той, хто програв, — 
як загнаний вовк. Людина перебуває 
на межі: через напругу великої ймовір-
ності «спілкування» з колекторами, су-
дових розглядів за неповернені борги. І 
можливість відігратися у казино — мов 
рятівна соломинка, яка має позбави-
ти  проблем. Але очікуваного звільнен-
ня не відбувається, натомість трясови-
на засмоктує все глибше. Відтак, люди-
на потрапляє у важку ситуацію, втрачає 
здоров’я, у тому числі й психічне, часто 
накладає на себе руки. Доволі часто руй-
нуються сім’ї, люди переступають закон: 
ігромани знаходять кошти на казино, 
беручи великі суми у вигляді банківсь-
ких кредитів або у конторах під умовною 
назвою «Швидкі гроші», кількість яких 
останнім часом стрімко зростає. У ЗМІ 
навіть розповідають про випадки, коли 
людина, аби розрахуватися із боргами, 
була змушена продавати свої внутрішні 
органи. 
 Але навіть повна заборона легаль-
них казино, як стверджують експерти, 
не позбавить суспільство проблеми лу-
доманії. Адже сьогодні активно працю-
ють і чудово почуваються гральні закла-
ди, що функціонують у мережі інтернет. 
Навіть у період заборони азартних ігор в 
Україні їх онлайн-сегментом ніхто фак-
тично не займався, немає очевидних об-
межень на них й у новому законопроєк-
ті. А тому, на думку лікарів, у бідних де-
ржавах, де люди грають не задля розваг, 
а задля виживання, такі казино треба не-
гайно заборонити. Будь-які й будь-де. 
 Більшість країн, які перебувають у 
кращому матеріальному становищі, ніж 
Україна, пішли на цей крок. На приклад, 
у Польщі зайти на ігрові сервери прак-
тично неможливо, за ситуацією уважно 
стежить кіберполіція.

Залишитися без штанів онлайн
 Інтернет-ігри, за словами Ірини Сер-
гієнко, — це той пласт проблеми, над 
вирішенням якої зараз працюють в усьо-
му світі. Ця проблема дійсно існує. Але 
світ стає високотехнологічним, усе біль-
ше людей роблять покупки в інтернеті, 
отримують консультації в інтернеті, 
працюють в інтернеті. І гра теж пере-
міщається в інтернет. «Боротися з цим 
явищем, напевно, немає сенсу. Потрібно 
враховувати реальність і регулювати це 
явище з урахуванням реальності. Поки 
ми вирішуємо, бути чи не бути азарт-
ним іграм в Україні, весь світ на граль-
них конференціях говорить про те, як 
контролювати гральний бізнес онлайн. 
Як зробити, щоб податки від грального 
бізнесу в інтернеті платилися коректно, 
з урахуванням не тільки резидентства 
компанії-оператора, а й резидентства 
гравців», — каже вона, зазначаючи: по-
зитивним є той факт, що у законопроєк-
ті не заперечується сам факт наявності 
ігрового онлайн-бізнесу. 
 Адже його теж треба регулювати і з 
нього теж треба отримувати податки. 
Механізми контролю існують. Інша 
справа, що їх неможливо впровадити 
за один день, це потребуватиме певного 
часу. Але сама ідея онлайн-моніторин-
гу, за словами експерта, є правильною 
і позитивною, тільки її потрібно більш 
коректно прописати, щоб потім можна 
було оперативно і ефективно реалізува-
ти. ■

«ЛЕГАЛАЙЗ» 

Фішка на зеленому
Влада намагається легалізувати гральні заклади, — наразі не вирішено метод 
ідентифікації відвідувачів, скільки коштуватиме ліцензія і що робити з онлайн-казино

■

Наразі підпільні казино України приносять надприбутки лише власникам і «даху».❙
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Співаємо, але... не про те
 Інакше кажучи, немає теоре-
тично обґрунтованої відповіді, а 
в народі вона існує. Народ знає. 
Його не обдуриш. Не співають, 
бо немає достатку, впевненос-
ті у майбутньому, немає радос-
ті праці й чистої, мов сльоза, 
власноруч здобутої перемоги. 
Не співають, бо розвалюється 
село — основне святилище на-
родної пісні; бо закриваються 
школи та підприємства; зрос-
тають безробіття і злидні; по-
силюється недовіра до влади; 
бо правдива й чесна людина не 
може піднятися на верхні схо-
дини суспільної стратифікації 
й зайняти гідне місце під сон-
цем.
 «Дивлюсь я на небо, та й 
думку гадаю...» Цієї пісні вже 
практично немає ні на весіл-
лі, ні на простій гулянці. Дуже 
рідко можна почути її на виста-
вах, пісенних концертах, ще 
рідше — по радіо чи на телеба-
ченні. Бо життя стало таким, 
що на небо ніхто з нас не ди-
виться. «Мене цікавлять тіль-
ки дві речі: зіркове небо над го-
ловою і моральний закон все-
редині нас». Це — знаменитий 
Кант. Майже три століття тому 
він вдивлявся в небо і намагав-
ся проникнути в таїнство буття 
людини в космосі. Ми ж у цьо-
му не маємо потреби. Нам ніко-
ли! Невже ми стали подібними 
до тієї, пробачте, істоти, яка ні-
коли не бачить неба? Чи посту-
пово стаємо!? Так. Бо не співає-
мо...
 Співаємо, але... не про те. 
Бо національні й загальнолюд-
ські цінності вже давно поки-
нули пісню. Більшість сьогод-
ні крикливо, верескливо, хри-
потно оспівує агресію, розбій, 
насильство, брутальність до гу-
маністичних ідеалів, до люди-
ни й людяності. А ще «співа-
ють», демонструючи секс, нару-
гу над людським тілом, зневагу 
до дійсно духовних символів. 
Так звані нові естрадні співаки 
тотально заполонили концерт-
ні підмостки, руйнуючи святе 
й неповторне — духовність. 
 Дехто може подумати, що 
ми виступаємо проти естрад-
ного співу. Це не так. Дійс-
на естрада є загальновизна-
ним надбанням. Вона є такою 
ж високою культурою, як і на-
родна пісня. Ми ж не сприй-
маємо фальшивого естрадно-
го співу, який, на жаль, домі-

нує нині в духовному єстві на-
роду. Втягуючи в свою орбіту 
особистість здебільшого моло-
ду і не зрілу, він руйнує її ду-
ховний світ, спотворює образ 
реальності до невпізнанності, 
формує хибні цінності, точні-
ше антицінності, ядро яких — 
агресія, злоба, ненависть і... 
хтивість.
 Людина вільна у своєму ви-
борі. Її життєвий вимір коор-
динується простором свободи 
і творчості. Більшість із нас 
живе за цими принципами і 
так само виховує своїх дітей, 
відтворюючи нормальне мо-
ральне, духовне, справедливо 
організоване суспільство... Од-
нак, не все так просто...

Коли не співати, а плакати 
хочеться
 «Садок вишневий коло 
хати...» — писав Кобзар, нала-
штовуючи нас на правильний 
життєвий шлях. Він закликав 
людство до праці й співу, бо, 
безперечно, знав, а може, від-
чував божественну, утаємниче-
ну сутність буття у цьому світі. 
Адже в перекладі з гебрайсько-
го «gan» означає садок, в яко-
му «Бог поселив Людину», щоб 
«порала його та наставляла» 
(див. Біблія. КН. Буття 1, 2. Ст. 
2). «Співають ідучи дівчата, й 
плугатарі з плугами йдуть...» 
— читаємо далі. Звідки йдуть? 
З роботи. Важкої, землеробсь-
кої, щоденної. Але ж співають! 
І це передбачливо. У своєму 
первісному визначенні «куль-
тура» є не чим іншим, як «об-
робітком землі». І це також 
зрозуміло. Бо тільки у вільній 
праці, у творчості відтворюєть-
ся людина і культура, центром 
якої є найтонша матерія світу 
— пісня (мелодія). Так научав 
нас Геній.
 І водночас він писав про 
інше життя. Важке, підневіль-
не, злиденне. «Село неначе по-
чорніло, неначе люди подурі-
ли...» Хіба це не про нас, не про 
ситуацію в Україні, що склала-
ся на початку ХХІ століття!? 
Про нас... обдурених, обібра-
них, злиденних духом, розу-
мом і працею. А якщо ще зга-
дати історію минулого століт-
тя з її колективізацією, Брест-
ським миром, Голодомором, 
репресіями і лихоліттям вій-
ни та «філософським самов-
бивством» періоду розвинено-
го соціалізму, то, здається, ви-

сновок напрошується сам. Хто 
ж буде співати і про що? 
 Незалежність відкрила 
двері. Та ба, все підібрали під 
себе «нові українці». Харак-
терно, що всі вони виросли з 
«колишніх». Змінили маски, 
ідеологію, цінності. Перефар-
бувалися. Обікрали, прини-
зили, а головне — відбирають 
надію, яка... помирає остан-
ньою. У цій ситуації людина 
не співає, а плаче! Й, здаєть-
ся, саме розпач, не прийнят-
тя цінностей, що «посоромили 
себе», подають ті естрадні не-
офіти, які ще не зовсім втрати-
ли віру в людину і совість. Ма-
буть, вони намагаються докри-
чатись, достукатись до наших 
сердець. Не вдається. Ми не 
чуємо і не сприймаємо. Бо воно 
— не наше, чуже. Бо ж наше — 
мелодійне, душевне, спокійне і 

лагідне. Як істина, добро і кра-
са, що існують у нерозривній 
єдності. Як народна пісня. Як 
рідний дім. Як мама. 
 У кожного свій смак і свої 
уподобання. Чи маємо ми пра-
во нав’язувати їх всяк і кожно-
му? Навряд чи. З іншого боку, 
неправильною була б позиція 
невтручання, інерції, байду-
жості. Покоління мають бути 
разом. Тому бажано б дати низ-
ці пісень і їх виконавцям пев-
ну інтерпретацію, ознайомити 
молодь з об’єктивними оцінка-
ми художніх критиків, вислу-
хати їхню власну думку. Кон-
че важливо презентувати доб-
ротні сучасні пісні, а не набори 
бездумних звуків, набридли-
вий несмак, а то й часто-густо 
відвертий плагіат... 
 Колись великого Платона 
звинуватили в тоталітаризмі 
за те, що він пропонував вилу-
чити з навчальних програм для 
молоді сумнівні з погляду мо-

ралі тексти Гомера, скажімо, 
опис інтимних стосунків між 
дорослими чоловіками й хлоп-
чаками. Однак  поставимо за-
питання таким чином: а своїй 
дитині ми б дозволили спогля-
дати чи вивчати подібне!? Зви-
чайно, ні! То чому ж ми не ро-
бимо цього стосовно фальш-
естради, що закликає до аг-
ресії, оспівує злочин, пропагує 
потворний секс? Згадується 
недавній виступ однієї молодої 
перспективної й, безсумнівно, 
талановитої співачки: супер-
сексуальна тематика, незрілі 
оголені ноги і груди, характер-
ні рухи... Це для кого?! Для ді-
тей?! 
 Я добре свідомий того, що 
в усі віки всі народи невтомно 
«діставали» молодих. Та в кін-
цевому акорді, хотячи цього чи 
ні, вручали їм майбутнє своїх 

країн. Така діалектика. То ж 
експериментуйте, химеризуй-
те — на те ж вона і молодість! 
Але не забувайте одне: добро 
саме по собі не приходить. Для 
цього людина торує свій шлях. 
І це, повірте, не моє зудіння. Не 
конфлікт естетичних інтересів 
батьків і дітей. Чи зможемо ми 
по таких піснях пізнати долю 
свого народу, його історію? Ні. 
Чи відчуємо у них подих землі, 
що їх з’явила? Ні. І чому вони 
так контрастують, приміром, 
з японськими, грузинськими, 
угорськими піснями чи амери-
канським джазом. Ось де ґрунт 
і крила для зрощування реаль-
ного патріотизму!
 Звісно, як кажуть у народі, 
гроші кишеню не обтягують. 
Але така естрада — річ надто 
ненадійна. Сьогодні ти кумир, 
завтра — забутий, знівечений, 
спустошений. Бо зрадив Піс-
ню. 
 Пісня — сповідь і мудрість 

народу. Вона не купується і не 
продається, не трощить мікро-
фони, не викручується, не зом-
бує, не рве сорочки. Не демонс-
трує голі ноги чи груди... Вона 
інтелектуальна й моральна і 
пливе тим єдиним потоком, 
ім’я якому — Справжність. 
Пливе повільно, як саме жит-
тя. Або ж стрімко мчить назус-
тріч власній пристрасті, яка 
зветься Любов’ю. Вона підні-
мається в небеса і піднімає лю-
дину, яка сповнена надії, стра-
ху і трепету за грядуще влас-
них дітей і свого народу.
 Пісня — це благородство. 
Людина, яка співає, не вчинить 
злочину. Не вкраде, не обду-
рить, не потерпить несправед-
ливості й не відверне очей від 
правди, навіть тоді, коли вона 
буває гіркою.
 Пісня — совість народу. Від 
діда-прадіда вона передається 
як нетлінна духовна спадщи-
на, що не потребує ніякої ко-
рекції.

Жити, творити, перемагати, 
і... співати
 Повернути пісню народу — 
наше історичне покликання. В 
основі його ми бачимо дві тісно 
пов’язані між собою субстан-
ції: 
 * облаштування життя та-
ким чином, щоб воно відпові-
дало вищим критеріям спра-
ведливості й розгорталося на 
трудовій основі;
 * виховання людини в дусі 
найкращих українських куль-
турних традицій, родинної пе-
дагогіки й пісенної культури.
 Перша субстанція — за-
вдання політикам і підприєм-
цям. Друга — завдання учите-
ля, первинне формування яко-
го відбувається в педагогіч-
ному університеті. На жаль, 
більшість нинішніх можно-
владців переймаються винят-
ково собою, а не державою. Ін-
тереси народу перебувають на 
периферії їхньої практично-
політичної активності.
 З другого боку, Педагогіч-
ний університет, як і освіта 

Можливо, саме пісня дозволила українцям пережити 
важкі лихоліття, не впасти духом, подолати історичні 
вирви і перешкоди. 

Чи міг би Лукаш звабити Мавку голосом сопілки, якби природне середовище, в якому вони зустрілися, 
було знівеченим і спаплюженим?
Фото з сайта kolovolhviv.top. 

❙
❙
❙

ВИЩІ МАТЕРІЇ 

Сповідь і мудрість народу 
Яку пісенну спадщину залишать нащадкам сучасні українці? 

■

Віктор АНДРУЩЕНКО, 
доктор філософських наук, професор, ректор Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова

Важко зустріти людину, яка б не співала. Хіба що в гіркі дні 
глибоких переживань і горя. І то, навіть під час поховання рід-
ної чи близької людини деякі народи співають сумні пісні, піс-
ні туги і прощання. Завше і скрізь людину супроводжує пісня. 
Тим паче, людину українську — співучу, чуттєву, мелодійну.
Де б і коли не злітала з вуст українська пісня — колискова, 
весільна, журлива, жартівлива, кобзарська, козацька, народ-
на — вона хвилює і зачаровує.
Її витоки сягають тих часів, коли закладалися головні підва-
лини існування українського народу. Буйноцвітна природа, 
зариблені чисті водні артерії, переповнені всякою живністю 
ліси й переліски, а головне — родючі землі. Усе це — при-
родна аура, в якій формувався і зростав український народ. 
Розвивався у праці і завдяки праці. Усе це спонукало до пісні. 
І вона лунала: над біленькими хатами, безкрайніми степами, 
колосистими полями, дрімучими лісами і твердими, мов кри-
ця, горами. 
Сучасні українці нині майже не співають. Як? Чому? Що ста-
лося? Відповіді немає.
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взагалі, також переживають складні часи. 
А це означає, що втілення її історичної місії 
перебуває під загрозою. І доки ми не ство-
римо належних та необхідних умов для нав-
чання і виховання майбутнього вчителя, 
доки він не прийде до учня як суб’єкт най-
новітніших знань і культури, доти про пі-
сенність нації, її духовну ауру не може бути 
й мови.
 Колись перед учителем знімали шап-
ку. Сьогодні його цькують, з нього насмі-
хаються, а нерідко й знущаються. Не в кра-
щому становищі перебуває і нинішній про-
фесор, який навчає, готує майбутнього пе-
дагога. То ж хіба можуть учитель і педагог, 
викинуті на узбіччя життя, виховати в нас 
совість, пробудити духовність, сформува-
ти пісенну культуру? Питання риторичне. 
Але істиною є те, що, доки держава не по-
верне свою увагу до Вчителя і Педагога, сус-
пільство рухатиметься сходинами регресу. 
Воно ніколи не буде по-справжньому тво-
рити й співати. Його обрії вимальовують-
ся винятково в чорних тонах — зубожіння, 
безробіття, бездуховність, агресія і стогін, 
скиглення, хрипота перед мікрофоном, що 
лякає дітей і дорослих. 
 Жити, творити, перемагати і співати — 
такий має бути поклик української люди-
ни і народу. Жити з вірою, з любов’ю до лю-
дини. Основа такого способу — продуктив-
на праця як творчість — ця «вічна природ-
на необхідність, без якої неможливе саме 
людське життя», — писав свого часу кла-
сик. Не випадковий успіх, не технологія 
«відгадай», «обдури» і «заховайся», а саме 
праця і духовні цінності мають стати внут-
рішнім переконанням і лейтмотивним сві-
тоглядно-життєвим нашим принципом. На 
цьому фундаменті створюються умови по-
вернення пісні. Виховання людини праці є 
одночасно вихованням її як суб’єкта куль-
тури — загальної і пісенної. Адже саме труд 
формує і зреалізовує всі сутнісні сили осо-
бистості. 
 Там, де людина руйнує природу, вона не 
співає. Там вона біснується... Злочин як пе-
ред людиною, так і перед природою обрізає 
пісні крила. Понівечені хімікатами лани, 
забруднені радіацією ліси і ріки, спотворені 
земельні ландшафти, захаращені залишка-
ми буйних трапез парки відпочину чи лісові 
галявини людину до співу не спонукають. 
Лише викликають біль і сором. Бо ж пісня 
створюється і розгортається тільки в гар-
монії людини і природи.
 Згадаймо «Лісову пісню» Лесі Україн-
ки. Чи міг би Лукаш звабити Мавку голо-
сом чарівної сопілки, якби природне сере-
довище, в якому вони знайшли одне одного, 
було знівеченим, спаплюженим? Хіба мог-
ла б Мавка вимовити до нього свої душевні 
(«Я цілуватиму вустонька гожі, щоб загорі-
лись, щоб зашарілись...», «Я хочу для тебе 
так заквітчатися пишно, як лісова царів-
на!») слова вдячності і кохання? Ніколи. 
Живильними променями почуття, що ви-
ливається у пісню, стає таке природне се-
редовище, де буяють барви, де в зоряний ві-
нок сплелися квіти, де будить соловейко і 
світять світлячки... « Тут світлячки в траві 
я назбираю, вони світитимуться в тебе в ко-
сах...» — не тямлячись від щастя, каже Лу-
каш, пориваючи Мавку в обійми. «А я з ка-
лини цвіту наламаю. Вона не спить, бо со-
ловейко будить», — шепоче до нього Мав-
ка...
 Природа, праця і людина, яка відчула 
значущість власної творчості, — джерело 
пісні, невичерпної, як сам білий світ. І доки 
ми не налагодимо їх взаємодію, доки не ут-
вердимо між собою людські стосунки, не 
організуємо життя — природне, соціальне 
і політичне — на гуманістичних і демокра-
тичних засадах, ми не почуємо пісні. У кра-
щому розумінні цього слова. 
 Українці — співучий народ. Можливо, 
саме пісня дозволила нам пережити важкі 
лихоліття, не впасти духом, подолати істо-
ричні вирви і перешкоди, крокувати до де-
ржавотворення, вийти на дорогу цивіліза-
ційного розвою, на дорогу, яка веде до Хра-
му. 
 Нас не зупинить агресія північного сусі-
да. Бо ми працюємо і співаємо навіть тоді, 
коли нам неймовірно важко. Якось вели-
кий Маестро Анатолій Авдієвський сказав: 
«Українська пісня не дає бути самотнім — 
ні людині, ні народу. Заспіває школа — за-
співає Україна». 
 Дай, Боже, щоб так сталося.
 Там, де пісня, — лине мова.
 Лине мова — є народ! ■

Підготувала Любов ГРЕПЕНЧУК

«Ваша донька співає?» — спитали у 
мами Владислави Чайки, коли та при-
вела її в музичну школу в районному 
центрі Ківерці, що недалеко від Луць-
ка. Звичайно, дівчинка співала, адже в 
родині пісню любили всі. Жодна свят-
кова подія, не кажучи вже про різдвяні 
колядки, щедрівки, не обходилась без 
пісні. До того ж мама мала заочну 
музичну освіту, грала на баяні і мрія-
ла, аби хтось із її трьох донечок теж 
пов’язав своє життя з музикою.

Вокаліст — як спортсмен
 Оскільки в їхньому селі Журавичі 
музичної школи не було, то довелось 
чекати, доки дівчина трохи підросте, 
аби їздити в райцентр на заняття му-
зикою. Тож, коли Владі виповнилось 
12, батьки повезли доньку в райцентр 
вчитись гри на баяні чи акордеоні. Але 
сталося не так, як гадалося: у прий-
мальній комісії, дізнавшись, що Вла-
да співає, і прослухавши її, запропо-
нували вступити до класу вокалу, де, 
до речі, як допоміжна дисципліна була 
гра на фортепіано. Дівчинка погоди-
лась і жодного разу про це не пошко-
дувала, хоча на заняття вокалом до-
водилось кілька разів на тиждень, за 
будь-якої погоди, після уроків, їзди-
ти в переповнених автобусах за 40 км 
й повертатись майже поночі.
 Але Влада не зважала на ці трудно-
щі, вона була закохана в музику і спів. 
«Для мене музична школа, — згадує 
співачка, — була якоюсь казковою 
будівлею, де пахло музичними інс-
трументами, де мене зустрічала моя 
вчителька. Я заходила туди і немов по-
трапляла в інший, якийсь чарівний, 
вищий світ».
 Після закінчення загальноосвіт ньої 
школи Влада вступила на диригентсь-
кий факультет (вокального не було) до 
Училища культури і мистецтв у Лу-
цьку на 2-й курс. Аби мати вищу осві-
ту, дівчина одночасно почала заочно 
навчатися на юридичному факультеті 
Східно-Європейського університету ім. 
Лесі Українки. Нині співачка вчиться 
в Києві, в аспірантурі Національної 
академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, яку закінчила свого часу.
 Владислава Чайка — учасниця пі-
сенного телешоу «Х-фактор» (причо-
му пройшла там кілька етапів), лау-
реат міжнародних конкурсів, її голос 
сьогодні звучить і на теренах України, 
і за межами. Ця красива дівчина, яка 
вже відбулася як співачка, згадує, що 
на шляху до великої сцени були і сум-
ніви, і невпевненість у собі. «Для мит-
ця, співака, — каже Влада, — дуже 
важливо мати підтримку. Вокаліст — 
як спортсмен, для перемоги йому дуже 
потрібні підтримка і віра вболівальни-
ків». Для Владислави Чайки такою 
підтримкою і творчим натхненником 
став заслужений артист України, спі-
вак Віктор Кавун. Саме він похвалив 
її вокал і переконав дівчину не зупи-
нятися на хоровому співі, а розвивати 
свій талант і співати сольно.

«Арт-Десант» — мистецька терапія 
на війні
 «Коли почалася війна, — згадує 
Владислава, — хотілося якось допома-
гати нашій країні, захисникам, але не 
знала, як, аж доки доля звела з волон-
терським об’єднанням «АРТ-Десант». 
Усі працювали на власному ентузіазмі 
та палкому бажанні допомогти людям 
на фронті. Звичайно, ці поїздки ар-
тистів під кулями держава не фінансу-
вала, як це було з військовими ансамб-
лями, оркестрами. Багато хто брав від-
пустки за свій рахунок, Влада, напри-
клад, аби їхати з піснями на фронт, 
пропускала заняття в академії. Зна-
ходився якийсь спонсор і забезпечу-
вав транспорт (наприклад, якийсь бу-
сик), хтось давав свою машину, хтось 
купував пальне, організовував харчу-
вання. Хоча, як сказала дівчина, їли 
вони зазвичай разом із солдатами.
 Під час концертів артисти 
обов’язково вдягали українські націо-
нальні костюми або хоча б елементи (ві-
ночок, вишиванку тощо), виконували 

українські пісні, Владислава співала 
класику італійською. «Такі виступи, 
— переконана дівчина, — нашим вій-
ськовим були дуже потрібні: рідне, ук-
раїнське — як вісточка з дому». 
 Владислава Чайка впевнена, що 
вокал, пісня — чудове психоемоційне 
розвантаження як для виконавця, так 
і для слухачів. Особливо в умовах вій-
ни. «Бувало так, — згадує дівчина, — 
що ми приїхали вранці, а хлопці тіль-
ки повернулись із бою, і є багато пора-
нених, а ще важче, коли втрачають у 
бою побратимів. Тоді ні бачити, ні чути 
нікого не хочеться їм, настрій дуже 
важкий. Інколи саме наші пісні допо-
магають їм повернутись до нормально-
го психологічного стану, хоч трішки 
полегшують біль утрати». Співали ар-
тисти пісні і про сучасних героїв, і про 
бійців УПА, які також захищали свою 
землю. Помітили, що ті, хто ще вчора 
стояв на позиціях чи в лісі, хто ближче 
до лінії фронту, навіть самі підспівува-
ли артистам і танцювали. Для них хо-
роша пісня — ліки і можливість зняти 
емоційну напругу. 

Аби по всій країні любили 
українську пісню і мову
 У складі «Арт-Десанту» були чу-
дові співаки й артисти: Леся Горова, 
Богдан Бенюк, Наталя Сумська, Во-
лодимир Гонський. З Богданом Беню-
ком, як згадує Владислава, вони ра-
зом відпрацювали, мабуть, концертів 
чотири. Спочатку він хотів виступати 
один, у своєму розмовному жанрі, сам 
пробував співати тощо. А потім уже 
під час спільних концертів, оголошу-
ючи номер Чайки, говорив жартома 
глядачам: «Я б із задоволенням заспі-
вав вам сам, але запрошу людину, яка 
це зробить набагато ліпше».
 Часто виїжджали в ніч, щоб уже 
вранці на позиції виступити перед бій-
цями. «Я захоплююсь нашими захис-
никами, — каже Влада, — особливо 

перед жінками на війни я взагалі схи-
ляю голову. Адже вони свідомо ки-
дають свій усталений, комфортний 
спосіб життя, вибираючи небезпеку 
для здоров’я і життя». 
 Так разом із «Арт-десантом» про-
тягом трьох років Владислава Чайка 
їздила в зону бойових дій підтриму-
вати піснею наших бійців: від Стани-
ці Луганської до Авдіївки. Вона осо-
бисто брала участь у близько 100 кон-
цертах на передовій і для військових, 
і для дітей. 
 Як розповіла Влада, зазвичай біль-
ше на концерти приходили глядачі, 
які підтримують Україну, армію. А 
траплялося, що приводили дітей із са-
дочків чи шкіл вихователі. «Дітки, — 
згадує співачка, — які ті горобчики, 
обліплювали нас, розглядали віночки, 
вишиванки тощо. А от дорослі, що їх 
супроводжували, інколи були відвер-
то ворожими. Дітки ж щиро раділи ук-
раїнським пісням, іграм і танцям. Ве-
лика надія на них — на майбутнє Дон-
басу, віриться, що саме діти зроблять 
Україну».
 «Було й так, — пригадує Владисла-
ва Чайка, — напередодні дня Святого 
Миколая поїхали ми своєю арт-брига-
дою на схід, у Світлодарськ, де дава-
ли концерт для дітей навколишніх сіл 
і міст. А тоді Світлодарська дуга саме 
жорстко обстрілювалась ворогом. Свя-
то було чудове, приблизно 600 дітей 
зібралось у залі, ми їм дали подарун-
ки, разом співали, танцювали і вже на-
прикінці, на останніх словах Гімну по-
чули залпи ворожої артилерії і гуркіт 
від розривів снарядів». 
 Бойовики і російські найманці га-
тили по селах, звідки приїхали діти, 
по будинках мирних мешканців. Мож-
ливо, завдяки тому, що дітки були на 
концерті в місті, далі від обстрілів, це 
комусь із них і врятувало життя. Хоча 
напередодні заходу контактна група 
домовилась із ворожою стороною, що 
буде свято для дітей і на той час обстрі-
ли припиняються. Оце так із ворогом 
домовлятися. 
 Згадала Влада випадок, як була 
дуже здивована, коли вони з бригадою 
артистів їхали потягом (пощастило ра-
зок) у зону бойових дій на Донбас, і до 
неї звернулась пасажирка, яка повер-
талась туди додому. Жінка попросила 
в дівчини написати слова досить відо-
мої української пісні, яку наспівувала 
Влада, а пасажирка почула її вперше. 
«Ми «упустили» цю частину сходу Ук-
раїни і в культурному, і в економічно-
му плані. Нам треба нести сюди мову, 
музику, багато працювати над тим, аби 
люди себе відчували тут справжніми 
українцями і патріотами, знали, лю-
били Україну й українську пісню». ■

НОВІ ІМЕНА 

«Рідна пісня на фронті — 
як вісточка з дому»
Чарівний голос волинської Чайки лине Україною 
і за її межами

■

Владислава Чайка.❙

З Богданом Бенюком та захисниками 
України під час одного з концертів на сході.

❙
❙
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Григорій ТУРШУКОВ

 У Києві можна до 2 лютого знайоми-
тися з роботами учасників дев’ятої біє-
нале «Україна від Трипілля до сьогоден-
ня в образах сучасних художників». У 
залах Центрального будинку художни-
ків України у день відкриття 17 січня 
було ніде яблуку впасти. Окрім творців 
представлених понад 300 робіт і світ-
ських гостей, завітав і настоятель Ми-
хайлівського монастиря владика Ага-
піт, бо цьогорічна виставка присвячена 
утвердженню духовної незалежності 
України, зокрема, річниці Томосу, про-
голошення самостійності Української 
православної церкви.
 Бієнале «Україна від Трипілля до 
сьогодення в образах сучасних худож-
ників» організовують раз на два роки. 
З часу проведення першої вона встигла 
здобути велику кількість шанувальни-
ків патріотично наповненого мистец-
тва. Останні виставки центровими те-
мами визначали Революцію гідності 
та війну на сході України (2016) та 
100-річчя проголошення незалеж-
ності Української Народної Республі-
ки (2018). 
 Як кожного разу, так і нині в залах 
— справді значущі для держави істо-
ричні події, персоналії, реліквії і навіть 
пейзажі, відтворені через особливе ба-
чення їх митцями. Представлена серія 

портретів видатних українських цер-
ковних діячів: Андрей Шептицький — 
меценат, культурний та освітній діяч, 
митрополит УГКЦ, Василь Липківсь-
кий — церковний реформатор, митро-
полит першої Української автокефалії, 
Йосиф Сліпий — предстоятель УГКЦ, 
кардинал римо-католицької церкви, 
сучасники патріарх Філарет і митро-
полит ПЦУ Епіфаній. А поряд iз ними, 
наприклад, нова робота художниці На-
талії Павлусенко — портрет Петра Кал-
нишевського, останнього кошового 
отамана , якого Катерина ІІ відправи-
ла на Соловки, зруйнувавши Запорозь-
ку Січ, який у жорстокому російському 
ув’язненні пробув чверть століття і по-
мер у 114 літ.
 Ініціатором і куратором бієнале є 
художник у галузі монументально-
го мистецтва, станкового живопису 
та графіки Олександр Мельник, який 
майже всю свою творчість присвятив 
висвітленню історії України. Його віт-
ражі «Час Ярослава Мудрого» та «Час 
Нестора Літописця» можна побачити в 
Національному історичному музеї Ук-
раїни з 1977 року. Розписи в Михай-
лівському Золотоверхому монастирі 
робив з іншими у 2000-му: «Вхід Гос-
подній в Єрусалим», «Зішестя Святого 
Духа на апостолів», «Зішестя Христо-
ве до пекла», «Свята Анастасія», «Свя-
та Євдокія». Наступного року створю-

вав мозаїки у вестибюлі Центрально-
го залізничного вокзалу «Київ-Па-
сажирський»: «Софійський собор», 
«Покровська церква», «Брама Забо-
ровського», «Георгієвський собор Ви-
дубицького монастиря», «Маріїнський 
палац»...
 «Багато з вас пам’ятають його ро-
боту, яку він показував на Майдані 
то «Беркуту», то протестувальни-
кам — Очі Христа. А під ними напис: 
«Бачу діла твої, Людино». Снайпе-
ри стріляли Богу в очі, поранили ху-
дожника, але не вбили...» — розпові-
ла художниця Наталія Павлусенко. ■

АРТ-ПРОСТІР

Бачу діла твої, Людино
Понад 300 картин патріотичної тематики показують у Києві

■

На бієнале «Україна від Трипілля до 
сьогодення» Тарас Шевченко закликає 
відстоювати незалежність.

❙
❙
❙

Людмила КОХАН

  До 15 лютого приймаються роботи-
композиції на участь у конкурсі моло-
дих композиторів імені Бориса Лято-
шинського, який стартував ще восени 
минулого року. Всеукраїнський про-
єкт присвячено пам’яті одного з осно-
воположників модернізму в українсь-
кій класичній музиці, його 125-літтю 
з дня народження. Загалом конкурс є 
новою частиною масштабного міжна-
родного фестивалю Kharkiv Music Fest, 
який відбуватиметься уже втретє, цьо-
го разу з 28 березня по 12 квітня.
  «З найвидатніших українських 
композиторів його можна без перебіль-
шення назвати титаном вітчизняної 
музичної спадщини, — коментує кура-
тор конкурсу Іван Пахота. — За часи 
радянського минулого України ім’я і 
значення Лятошинського було змаргі-
налізовано і фактично принижено. На-
шим завданням є популяризація твор-
чості Майстра: українські молоді мит-
ці мають знати про цього композитора 
значно більше, ніж просто фото на сті-
нах музичних шкіл».  
  Євген Станкович, один з останніх 
учнів Бориса Миколайовича, писав про 
роки свого навчання у Майстра: «Вже 
тоді відчувалося, що Лятошинський 
— фігура в музичному мистецтві над-
звичайно поважна. Він просто вражав 
своєю колосальною музичною еруди-
цією, якнайширшим знанням стосов-
но минулого і сьогодення... Читав iз 
листа будь-яку партитуру XX сторіч-
чя будь-якої складності». 
 Основне завдання конкурсу — ство-
рення мистецького простору можли-
востей реалізації в майбутньому моло-
дих композиторів. Лауреати конкур-
су візьмуть участь у концерті, що від-
будеться в рамках фестивалю Kharkiv 
Music Fest — 2020. 
 Оголошений конкурс вирізняється 
серед інших не лише великим призо-
вим фондом (для переможців передба-
чені грошові премії: від 200 до 500 Євро 
у молодшій групі та від 500 до 1000 — 
у старшій) і можливістю зіграти свій 
музичний твір зі світовими музикан-
тами на одній сцені, а й міжнародним 
складом журі. Еуґеніуш Кнапік (Ка-
товіце, Польща) — провідний педагог 
з композиції, який є беззаперечним ав-
торитетом як теоретик сучасної світо-

вої музики і автор видатних монумен-
тальних творів. Вальтер Фельдман 
(Цюріх, Швейцарія) — понад 10 років 
був директором Tage fur neue Musik 
Zurich, співпрацював з такими метра-
ми музики , як П’єр Булез, Карлгайнц 
Штокгаузен, Філіпп Манурі, Луїджі 
Ноно, іншими. Іван Пахота (Харків, 
Україна) — креативний куратор кон-
курсу і незалежний експерт. Алла За-
гайкевич (Київ, Україна), твори якої 
вирізняє передовсім полікультур-
ність та мистецький космополітизм, 
поєднання непоєднуваного, відхід від 
мейнстрімних тенденцій — видатний 
фахівець у сфері акустичної та елект-
ронної музики, педагог. 
 «Участь у конкурсах як молодих 

композиторів, так і не зовсім моло-
дих — це є своєрідне долучення до ко-
мунікативного об’єднання погляду на 
музику. Особисто я, працюючи з юни-
ми композиторами, бачу, що для ді-
ток, які кілька років пишуть музику, 
є важливим і дуже особистим відчути, 
що він — творець сучасної музики, — 
каже Алла Загайкевич. —  Компози-
тор — це не анахронізм. Професія ком-
позитора — це пошук, це активність, 
це актуальність. Коли Лятошинського 
запитували: «Що б ви порадили моло-
дим композиторам?» — він відповідав: 
«Любити свою музику більше своєї мо-
лодості». Це так трошки «моралітет», 
але свою музику дійсно треба любити, 
треба занурюватися в почуття. Твоя 

музика є твоєю зоною контакту з людь-
ми, тому вона повинна бути живою. Не 
варто забувати, що композитори — це 
завжди творці, а не апологети». 
 До участі в конкурсі запрошуються 
громадяни України, яким на час про-
ведення конкурсу виповниться не біль-
ше 15 повних років у молодшій групі 
та 16-21 рік у старшій групі відповід-
но. Для молодшої групи має бути пода-
ний твір для скрипки і фортепіано три-
валістю 8-10 хв., а для старшої — твір 
для фортепіано, двох скрипок, альта і 
віолончелі тривалістю 12-15 хв., на-
писані не раніше 2014 року. Твори мо-
жуть бути одночастинними або цик-
лічними за бажанням автора; один 
конкурсант може подати необмежену 
кількість творів. Останній термін по-
дання заявок — 15 лютого 2020 року. 
Конкурс не має вступного внеску, усім 
учасникам гарантуються рівні права 
та можливості. Для участі в конкурсі 
потрібно заповнити онлайн-форму зго-
лошення участі в конкурсі: https://
forms.gle/yt3B2QVrRKu5H5CJ8
 Цікавою відмінністю конкурсу є 
те, що він анонімний — усі роботи по-
даються під псевдонімами, тож наяв-
ність будь-яких відомостей у нотних 
матеріалах, які в подальшому переда-
ються на розгляд журі, вважатимуться 
порушенням правил конкурсу, й учас-
ника буде дискваліфіковано. 
 «Ідея проведення цього конкурсу 
в моїх думках майоріла вже давно, — 
розповідає Іван Пахота. –  У світі є чи-
мало подібних конкурсів, які орієнто-
вані на молодь — резидентів своїх де-
ржав. В Україні теж є багато обласних, 
місцевих композиторських конкурсів, 
але вони орієнтовані на вже конкрет-
но визначених конкурсантів і часто на 
їхніх викладачів, і про справедливість 
і прозорість тут не йдеться. Крім того, 
наша молодь не сприймає композицію 
як фах, можливість у майбутньому са-
мореалізуватись в цій царині. Конкурс 
Лятошинського має на меті підтримати 
і дати поштовх до професійного майбут-
нього українських композиторів. Спра-
ведливість і максимальна об’єктивність 
у роботі журі понад усе».
 Нагадаємо, один із відомих ком-
позиторських конкурсів в Україні — 
Міжнародний конкурс молодих ком-
позиторів імені Івана Карабиця — вос-
таннє відбувся в 2017 році. ■

КОНКУРС

Юні творці музики 
придумують псевдоніми 
Молоді композитори мають шанс почути свій твір 
у концерті масштабного міжнародного харківського 
фестивалю

■

Ініціатор проведення конкурсу Іван Пахота з Тетяною Гомон, хранителькою 
квартири-музею Бориса Лятошинського у Києві.
Фото надане організаторами. 

❙
❙
❙

Куратор бієнале Олександр Мельник зі 
своєю роботою «Бачу діла твої, Людино» 
у дні Революції гідності.

❙
❙
❙
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 Збірник «Донеччина: При-
рода, люди, культура» значною 
мірою «музейно-історичний»: ар-
хеологія краю та відносно недавня 
історія. У статті В. Лазебник ідеть-
ся про французькі інвестиції в  ін-
дустріалізацію Донецько-Прид-
ніпровського краю на порубіж  жі 
ХІХ—ХХ століть: «У металургію 
Південної України Франція вкла-
ла 111,8 млн руб.», або ж 56% від 
усіх залучень. А крім металургії, 
були ще сотні мільйонів, вкла-
дені у машинобудівні заводи, за-
лізницю, підприємства гірничої, 
хімічної, будівельної й електрич-
ної галузей. Це ті самі мільйони, 
які радянська влада відмовилася 
повертати законним власникам, 
про що йшлося у нашій статті про 
книжку Шона Макмікіна «Най-
більший грабіж в історії: пограбу-
вання Росії більшовиками» (див. 
УМ від 16.08.2017): «У самій 
лише Франції було понад мільйон 
вкладників, яким російські банки 
і підприємства заборгували (як 
підрахувало МЗС Франції у 1922 
році) 22 мільярди франків, еквіва-
лент на сьогодні близько 400 мі-
льярдів доларів».
 У статті І. Бредіхіна та Д. Чіс-
това йдеться про бельгійські інве-
стиції у костянтинівські заводи 
— металургійний, залізопрокат-
ний, скловарний, а також шахти 
і рудники. Ці заводи (часто — з 
мінімальною модернізацією) пра-
цювали до кінця радянського пе-
ріоду, а з настанням пострадянсь-
кого капіталізму були порізані на 
металобрухт. Цікавий аспект ра-
дянської індустріалізації висвіт-
лює стаття К.Кузіної «Жіноча 
зайнятість у промисловості Дон-
басу (1920—1930-ті рр): гендер-
ний аспект». «Деякі види робіт, 
які раніше були виключно «чо-
ловічими», у 1920-ті роки стали 
«жіночими». Такими, наприклад, 
були роботи з відкату та сорту-
вання вугілля». На середину 30-х 
років жінки становили 1/4 робо-
чої сили у важкій промисловості 
Донбасу, але середня заробітна 
платня жінок становила лише 
67% від зарплатні чоловіків. 
 Є, звичайно, і про війну — 
не нинішню, але дуже подібну. 
В архівному розділі опубліко-
вані «Сторінки із записних кни-
жечок (вибрані уривки про До-
неччину) отамана Армії УНР 
В.В.Сікевича». Уперше спомини 
Сікевича видані у Вінніпезі впро-
довж 1941—1951 рр., а 2018-го 
київське видавництво «Залізний 
тато» перевидало частину спо-
гадів під назвою «1918. Донець-
кий бліцкриг»). Війна 1918—
1919 років на Донеччині точилася 
на тих же теренах, що й зараз. 
Ось уривок з наказу по Запорізь-
кій групі армії УНР від 3 квітня 
1918 року: «Червоні під керуван-
ням Коцюбинського відходять на 
Харків і далі на Курськ. Кавказь-
ка група [червоних] під керуван-
ням Єгорова і Лазарева спішить, 
щоб захопить вуголь близько Ми-
китівки, Горлівки, Дебальцевого 
і там злучаться з робітниками 

донецького району... Славянська 
група. Отаман Сікевич. Посад-
ка на станції Полтава. Марш-
рут Костантиноград, Лозова, 
Славянськ». Наступ Славянської 
групи був блискавичним, і до кін-
ця квітня вона з боями витіснила 
червоні війська з Донеччини за 
межі України. 
 Програвши воєнну кам-
панію, уряд РСФСР вивів з Ук-
раїни російські війська і 12 лип-
ня підписав мир з УНР. Утім, мир 
протривав недовго: 28 листопада 
1918-го, невдовзі після заснуван-
ня Директорії і розвалу гетьмана-
ту, в Курську по команді з Моск-
ви створений Уряд Радянської 
України (у ньому було 3 українці 
з 21 члена Уряду), який на багне-
тах Червоної армії РСФСР — 
своєї армії у того уряду не було — 
вже у січні 2019 р. в’їхав у Київ. 
Про тогочасне міжвладдя на До-
неччині можна прочитати у неве-
личкій брошурі, випущеній 2014 
року Інститутом історії Украї-
ни НАНУ (Пиріг Р.Я. «Донбас у 
складі Української гетьманської 
держави»: «Одні місцевості на 
якийсь час опанували отамани 
Директорії, в інших відновлюва-
лися ради, а значну частину те-
риторії краю захопили козачі вій-
ська білого Дону».
 Альманах «Степ» — літера-
турно-історичний, тому тут є і пе-
редмова Івана Дзюби, й «Історич-
ні колажі», і публікація архівних 
матеріалів, і великий розділ «Лі-
тературна спадщина Донбасу». 
Але є й розділ «Хроніки окупа-
ції», з якого випишемо кілька 
фрагментів: тут краєзнавці фіксу-
ють і аналізують новітню історію 
краю. 
 Спогади В. Циміданова опи-
сують події у Донецькому облас-
ному краєзнавчому музеї, почи-
наючи від 14 квітня 2014 року 
(автор спогадів працював заввід-
ділом музею). Настрої більшості 
співробітників були такі: «Одна 
доглядачка радісно мені заяви-
ла: «Наши в Славянске захва-
тили фашистский БТР!». А ось 
ще епізод зі співробітником му-
зею Дубинцем, до якого завітали 
його приятелі-ополченці: «Олег, 
укропы наступают на тан-
ках! Дай нам противотанковое 
ружье!». Той відповів: «Вы, навер-
ное, свихнулись, мужики! Как я 
его дам, это же музейный экспо-
нат! Меня за такое с работы вы-
гонят. Да и не стреляет оно дав-
но». «Ополченці» не стали з ним 
дискутувати. Трішечки побили, 
рушницю забрали, а разом із нею 
і нещасного Дубинця».
 Інший мемуар — про події в 
Луганській області: «1 марта 
2014 года, Свердловск, Луганс-
кая область. На митинге нет 
ихтамнетов, есть соглядатаи, 
кураторы из ФСБ, но они в граж-
данке и молчат, наблюдают. 
Здесь жители города — учите-
ля, шахтеры, врачи, пенсионеры, 
предприниматели, чиновники, 
афганцы, чернобыльцы. Все они 
против «хунты» «за независи-

мость Донбасса», против «фо-
шиздов» и хотят «умереть в Рос-
сии» — пабагатому. В город уже 
из РФ ввозят оружие. Граница  
как никогда прозрачна. На шах-
тах идет формирование «народ-
ных дружин» для охраны памят-
ника Ленина от «правосеков». 
Авторка — «Олена Степова, ук-
раїнська блогерка та письмен-
ниця з Донбасу. Прізвище є ви-
гаданим... під час АТО переїхала 
з дітьми в село на Київщині до 
друзів... На основі блогу видала 
книгу «Все буде Україна»« (К.: 
Дух і Літера, 2014)». 
 Крім спогадів, у «Хроніках 
окупації» є статті та інтерв’ю. 
Причини і перебіг подій у перший 
період окупації Донеччини аналі-
зують журналіст зі Слов’янська 
О.Романько («Вічне середньовіч-
чя хворої провінції»), та голо-
ва Товариства Олекси Тихого 
Є. Шаповалов («Дружківка піс-
ля майдану»). А релігієзнавець 
І.Козловський у статті «Релігій-
на ситуація на окупованих тери-
торіях Донеччини (2014—2018 
рр.)» значить таке: «16 травня 
[2014 року] у Слов’янську теро-
ристи захопили єпископа єван-
гельського об’єднання «Церква 
Божа України» Олексія Демидо-
вича та близько 7 годин утри-
мували його в підвальному при-
міщенні будівлі місцевого СБУ. 
При цьому терористи «ДНР» 
кілька разів вторгалися до моли-
товного будинку релігійної грома-
ди «Добра звістка» у Слов’янську, 
старшим пастором якої є О. Де-
мидович, з метою використання 
її як вогневої позиції снайперів... 
25 травня бойовики «ДНР» вирі-
шили «націоналізувати» протес-
тантський молитовний будинок 
у місті Горлівка. У будівлі... загар-
бники влаштували свій штаб... 
27 травня опівдні польський ка-
толицький священик о. Павло Ві-
тек був викрадений проросійськи-
ми сепаратистами у Донецьку 
під час вуличної молитви». І так 
далі. 
 Редактор газети «Наша Друж-
ківка» Є. Фіалко у двох статтях 
розказує історії людей, які побу-
вали у підвалах дружківського 
«НКВД». Перша історія — про 
поневіряння Миколи і Ольги Ме-
ренкових, успішних бізнесменів, 
котрі, як і більшість дружківчан, 
стояли осторонь бурхливих подій 
(Дружківку «ополченці» «ДНР» 
контролювали від 12 квітня до 6 
липня, але бойових дій у місті не 
було: міська влада і міліція проти 
не виступили).
 «Уже в июне  к Николаю подош-
ли два известных в городе предпри-
нимателя, занимавшиеся сбором 
денег для «ополчения», и сказали: 
«Нужно помогать». Он отказал-
ся». На початку липня «подъехали 
две машины с вооруженными людь-
ми. Руководил ими Артем Шуляк, 
сотрудник уголовного розыска 
дружковской милиции и, очевид-
но, «по совместительству» рабо-
тавший в «ополчении». Они при-
ставили к его голове автоматы, 
надели наручники. Старший пот-
ребовал ключи от машины «Тойо-
та Прадо». Сел за руль и выехал из 
гаража.
 — Что происходит? — возму-
тился Николай.

 — Там объяснят. Нам сказа-
ли — все забрать и привезти, — 
ответил «совместитель».
 Забрали, действительно, 
все: ноутбуки, деньги... привезли 
в «НКВД» (так называлась ко-
мендатура возле музыкальной 
школы, в 50 метрах от исполко-
ма) и кинули в подвал, в камеру 
смертников».
 «На следующий день к нему 
бросили двух москвичей — ок-
ровавленного отца и сына. Они 
приехали забрать из Дружковки 
тещу, потому что здесь шла вой-
на «бандеровцев против русского-
ворящего Донбасса». На путепро-
воде их остановили «ополченцы», 
защитники «русского мира». Ког-
да мужчина запротестовал, ему 
прострелили ногу, кинули в ма-
шину и повезли вместе с сыном в 
«НКВД». 
 У Меренкових був якийсь 
впливовий знайомий у Києві, 
Ольга попросила допомогти: 
«Тот якобы позвонил Гнатенко 
(до і після описаних подій — місь-
кий Голова Дружківки. — ВТ) и 
спросил: «Что там у вас происхо-
дит?» Гнатенко ответил, что 
он ничего не решает».
 5 липня охоронці «коменда-
тури» виїхали в Горлівку, що й 
урятувало Меренкова — його ви-
пустив завгосп, який мав ключі. 
«А через две недели в город прибы-
ла военная прокуратура, и Шу-
ляка арестовали прямо на рабо-
чем месте». Вирок Шуляку, який 
вступив у законну силу 12 грудня 
2017 р. — 12 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна. 
 Друга історія — про сторо-
жа дружківської котельної Васи-
ля Зандера, який не приховував 
свій український патріотизм. На 
жаль, «практически все товари-
щи... оказались других взглядов 
и были против него... он получил 
прозвища «бандеровец» и «укра-
инский фашист».
 «17 июня, когда Зандер был 
в ночной смене, в полчетверто-
го утра, послышался лай собак... 
Откуда-о выскочили двое с авто-
матами, сбили с ног, завязали 
руки скотчем, накинули мешок 
на голову и повели к машине. Его 
привезли в бывшее здание мили-
ции... которое «ополченцы» не-
случайно назвали «НКВД», 
возродив ассоциации со сталинс-
кими временами. Его стали обви-
нять, что он снимал блок-посты, 
что его сын служит в батальоне 
«Азов» (у Зандера сына нет вооб-
ще — дочь)... Руки его были в на-
ручниках... В конце концов, са-
дист подскочил к нему и вонзил 
ему в бедро штык-нож по самую 

рукоятку».
 Зандер втратив багато крові, 
кілька днів нічого не їв і не пив, 
співкамерники (сиділи за те, що 
п’яниці) вважали його мертвим. 
Охоронці викликали «швидку». 
«Когда «труп» стали выносить, 
он подал признаки жизни. — Он 
вроде бы живой, — сказал врач 
скорой помощи, — но боюсь, что 
до больницы мы его не довезем. 
— Забирайте и выкиньте где-
то, как собаку, — ответили им 
«ополченцы». Зандера отвезли в 
больницу и, к чести дружковских 
врачей, смогли не только выле-
чить, но и сделать все, чтобы он 
снова не попал в лапы палачей». 
Садиста, який катував Зандера, 
арештовували двічі, «и только 
со второго раза он начал давать 
показания. Затем его обменяли 
на кого-то из украинских военно-
пленных».
 Вищеописане дуже нагадує 
події громадянської війни 1936—
1939 рр. в Іспанії, і різні діячі на-
зивають конфлікт на сході Украї-
ни «громадянською війною». Я не 
знаю жодної аналітичної книжки 
українською про війну в Іспанії, а 
англійською є десятки оригіналь-
них досліджень, наприклад — 
Helen Graham, «The Spanish Civil 
War: A Very Short Introduction» 
(Oxford University Press, 2005). 
 Дійсно, і на Донбасі, і в Іспанії 
приклеювали ярлики: у респуб-
ліканській зоні всіх підозрілих 
називали фашистами (включ-
но з католицькими священника-
ми, яких звинувачували в тому, 
що допомагають облаштовува-
ти снайперські позиції на дзві-
ницях; багатьох розстріляли), 
а у франкістській зоні всіх лібе-
рально налаштованих, які до за-
колоту Франко підтримували ре-
форми республіканського уряду, 
називали комуністами (хоч ко-
муністична партія Іспанії перед 
війною була малочисельною, в 
десятки разів меншою, ніж со-
ціалісти чи анархо-синдикалісти) 
— і теж розстрілювали без будь-
яких судів. 
 І в Україні, і в Іспанії місцева 
влада в одних містах підтримала 
повстанців (десь з ентузіазмом, 
десь від страху), в інших висту-
пила проти. Наприклад, у Мад-
риді і Барселоні озброєні загони 
соціалістичної та інших партій, 
анархістів і профспілок нейтралі-
зували повсталі гарнізони і влада 
республіканського уряду втрима-
лася. А у Сарагосі і Севільї зако-
лотники взяли гору і встановили 
свою владу — яка міцно трима-
лася в Іспанії до кінця 70-х. На-
скільки країна все ще ідеологіч-
но поділена, свідчить те, що прах 
генерала Франко був вивезений з 
мавзолея і перепохований у сімей-
ному склепі в Мадриді 24 жовтня 
2019 року.
 Але є принципова різниця: в 
Іспанії заколот проти законно-
го Уряду країни (призначеного у 
лютому 1936 року за результата-
ми демократичних виборів) вчи-
нили гарнізони іспанських військ 
під командуванням іспанських 
генералів і офіцерів. На Донбасі 
події ініціювали військові і гро-
мадяни сусідньої держави, Росії. 
Навіть керівником «ДНР» був 
призначений/обраний москвич 
Бородай. 
 Звичайно, уроки громадянсь-
кої війни в Іспанії варто би вивчи-
ти українським політикам, але 
все ж війна на сході України за-
лишається агресією Росії. ■

ВІЗИТІВКА

Факти і міфи:
історії донецького степу

■Володимир О.ТИХИЙ

На сторінці Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» вже публікував-
ся огляд книжок регіональних краєзнавців (див. УМ від 23.03.2015). 
Вихід двох альманахів у сусідніх містах Донецької області — гарна 
нагода для продовження теми. Перший збірник «Донеччина: При-
рода, люди, культура» підготував Донецький обласний краєзнавчий 
музей (ДОКМ), який відновив роботу на підконтрольній Україні те-
риторії, в Краматорську. Другий збірник — історико-краєзнавчий 
та літературно-мистецький альманах «СТЕП/SТЕР. Нескорений ук-
раїнський Донбас. Випуск 2: Історія, постаті, культура, мистецтво» 
(Л.: Левада; Дружківка: Товариство Олекси Тихого, 2019). Попри не-
великі наклади обох збірників, вони мають цілком поважний обсяг 
— 200-сторінкові альманахи формату А4. Бажаючі можуть їх про-
читати на сайті ДОКМ: http://muzey–dokm.pp.ua/nashi–vydannya.
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Григорій ХАТА

 У найближчі тижні вся 
увага вітчизняної футбольної 
спільноти буде сконцентрова-
на на Туреччині, де клуби ук-
раїнської прем’єр-ліги про-
водять свої навчально-трену-
вальні збори й будуть грати 
силу-силенну контрольних 
поєдинків.
 Поки ж колективи елітного 
дивізіону на Середземному уз-
бережжі поступово «входять» 
у новий рік, у їхніх клубних 
офісах активно вивчають два 
листи-звернення від дирекції 
Української прем’єр-ліги, де в 
інтересах національної збірної 
пропонують раніше заверши-
ти клубний сезон, аби команда 
Андрія Шевченка мала більше 
часу для підготовки до фіналь-
ної частини Євро-2020.
 Перше повідомлення неа-
бияк збентежило частину ко-
лективів УПЛ, адже в ньому 
поміж іншого виказувалася 
пропозиція скасувати додат-
ковий «плей-оф» за єврокуб-
кові перепустки між команда-
ми, що посядуть у чемпіонаті 
5-8-ме місця.
 Щоправда, ідея з перепису-
ванням по ходу сезону офіцій-
но затвердженого регламенту 
прожила не більше доби. Схо-
же, зрозумівши помилковість 
такої ініціативи, навіть і 
спрямованої на благо націо-
нальної збірної, в УПЛ пере-
думали ламати існуючі прави-
ла гри. У повторному звернен-
ні до клубів прем’єр-ліга за-
кликала вважати недійсним 
перший лист і уточнила свої 
пропозиції щодо скорочен-
ня тривалості поточного сезо-
ну, запропонувавши клубам 
змістити лише дати проведен-
ня матчів чемпіонату та куб-
ка країни. Відтак завершення 
ЧУ-2019/2020 має відбутися 
в термін до 16 (а не 24) трав-
ня, що вивільнить для значної 
частини збірників додатковий 
тиждень підготовки. Поєдин-
ки ж єврокубкового «плей-
оф», де змагатимуться колек-

тиви з п’ятого по восьме міс-
це в ЧУ, планують провести 
20 та 24 травня, утім навряд 
чи в цих матчах буде задіяна 
велика кількість потенційних 
гравців національної збірної.
 Уже тривалий час най-

більше повпредів до табору 
«синьо-жовтих» делегують 
«Шахтар» і «Динамо». Оби-
два клуби посідають два пер-
ші місця в проміжному прото-
колі ЧУ-2019/2020 й у другій 
частині турніру активно пра-

цюватимуть над тим, аби на 
тих же позиціях i завершити 
національну першість. Нага-
даємо, що «гірники» мають 
пристойний «гандикап» над 
головним конкурентом, тож 
не дивно, що підопічні Луїша 

Каштру свій навчально-трену-
вальний збір у Туреччині роз-
почали на тиждень пізніше 
від динамівців, які чи не пер-
шими в українському футболі 
вийшли із зимової відпустки.
 При цьому в таборі «біло-
синіх» скаржаться, що після 
тривалих різдвяно-новоріч-
них «канікул» фізичні наван-
таження даються їм непросто. 
«Не знаю футболістів, котрі 
любили б збори після відпо-
чинку», — відзначив молодий 
захисник «Динамо» Віталій 
Миколенко. Водночас один iз 
тренерів «біло-синіх» Вадим 
Євтушенко пояснює, що ко-
жен з динамівців повинен на-
бігати певний кілометраж.
 Упродовж перших днів сво-
го перебування в турецько-
му Белеку «біло-сині» актив-
но підтягували «фізику», піс-
ля чого перевірили свої ігрові 
кондиції в контрольному поє-
динку з польською «Легією». 
Як наголосив очільник «Дина-
мо» Олексій Михайличенко, 
спеціально до матчу коман-
да не готувалася, відтак жод-
ного негативу від підсумкової 
нічиєї (1:1) не було. «Загалом, 
вийшла доволі цікава гра. Ми 
спробували нові зв’язки, нові 
схеми й, у підсумку, побачи-
ли те, що хотіли отримати від 
цієї гри», — сказав Михайли-
ченко.
 Зауважимо, що в кожно-
му з таймів проти польсько-
го опонента динамівці грали 
різними складами, а їхній лі-
дер Віктор Циганков пропус-
тив поєдинок через міозит. 
На позиції ж форвардів тре-
нерський штаб «біло-синіх» 
окремо випробував Франа 
Соля та Назарія Русина. Єди-
ний же динамівський гол у 
матчі забив Георгій Цитаї-
швілі. Нагадаємо, що Артем 
Бесєдін, який в останні роки 
був основним форвардом «Ди-
намо», до Туреччини з коман-
дою на збір не поїхав, зали-
шившись в очікуванні вер-
дикту УЄФА щодо своєї допін-
гової справи. ■

Англія
 «Ліверпуль» усе ближче до чемпіонства: хлоп-
ці Клоппа у яскравому матчі двічі забили «МЮ» та 
збільшили відрив від переслідувачів до 16 пунк-
тів, скориставшись осічками «Ман. Сіті» та «Лес-
тера».
 «Городяни» несподівано зіграли унічию з 
«Крістал Пелас»: чинних чемпіонів підвів ексгра-
вець «Шахтаря» Фернендіньйо, який зрізав м’яч у 
власні ворота. А вихованець «гірників» Олександр 
Зінченко втретє поспіль не потрапив навіть до за-
явки.
 Так само не грав за «Вест Хем» Андрій Ярмо-
ленко, який, як очікується, повернеться на поле піс-
ля травми вже у лютому.
 Кубок. 1/32 фіналу. Перегравання. «Ман-
честер Юнайтед» — «Вулверхемптон» — 1:0 
(Мата, 67), «Тоттенхем» — «Мідлсбро» — 2:1 
(Ло Чельсо, 2; Ламела, 15 — Севілл, 83), «Кар-
лайл Юнайтед» — «Кардіфф» — 3:4, «Блекпул» 
— «Редінг» — 0:2, «Ковентрі Сіті» — «Брістоль 
Роверс» — 3:0, «Ньюкасл» — «Рочдейл» — 4:1 
(О’Коннел, 17; Лонгстафф, 20; Алмірон, 26; Жое-
лінтон, 82 — Уїльямс, 86), «Шрусбері Таун» — 
«Брістоль Сіті» — 1:0.
 Прем’єр-ліга. 23-й тур. «Уотфорд» — «Тот-
тенхем» — 0:0, «Арсенал» — «Шеффілд Юнай-
тед» — 1:1, «Брайтон» — «Астон Вілла» — 1:1, 
«Манчестер Сіті» — «Крістал Пелас» — 2:2 
(Агуеро, 83, 88 — Тосун, 39; Фернандіньйо, 90 (у 
свої ворота); «Норвіч» — «Борнмут» — 1:0, «Са-
утгемптон» — «Вулверхемптон» — 2:3, «Вест 
Хем» — «Евертон» — 1:1, «Ньюкасл» — «Чел-
сі» — 1:0, «Бернлі» — «Лестер» — 2:1 (Вуд, 56; 
Вествуд, 80 — Барнс. 34), «Ліверпуль» — «Ман-
честер Юнайтед» — 2:0 (Ван Дейк, 14; Салах, 
90+3).
 Лідери: «Ліверпуль» (22 матчі) — 64, «Ман-

честер Сіті» — 48, «Лестер — 45, «Челсі» — 39, 
«Манчестер Юнайтед», «Вулверхемптон» — 34.
 Бомбардир: Варді («Лестер») — 17.

Іспанія
 На минулому тижні одразу два українці, які 
виступали у Ла Лізі, змінили команди, причому 
обидва перейшли в клуби, котрі представляють 
Сегунду. 
 Андрій Лунін, який за півроку у «Вальядоліді» 
зіграв лише два кубкові матчі, спочатку повернув-
ся в мадридський «Реал», а потім поїхав в орен-
ду до кінця сезону в «Ов’єдо». Голкіпер національ-
ної збірної уже встиг провести за нову команду два 
поєдинки.
 Так само встиг зіграти у Сегунді після повер-
нення в «Луго» Василь Кравець, який за пів сезо-
ну у «Леганесі» лише один раз вийшов на поле.
 Прімера. 20-й тур. «Леганес» — «Хета-
фе» — 0:3, «Леванте» — «Алавес» — 0:1, «Реал 
Мадрид» — «Севілья» — 2:1 (Каземіро, 57, 69 
— Люк де Йонг, 64), «Осасуна» — «Вальядолід» 
— 0:0, «Ейбар» — «Атлетико» — 2:0 (Бургос, 11; 
Еспозіто Еду, 90), «Мальорка» — «Валенсія» — 
4:1, «Бетіс» — «Реал Сосьєдад» — 3:0, «Віль-
ярреал» — «Еспаньйол» — 1:2, «Атлетик» — 
«Сельта» — 1:1, «Барселона» — «Гранада» — 
1:0 (Мессі, 76).
 Лідери: «Барселона», «Реал Мадрид» — 43, 
«Атлетико», «Севілья» — 35, «Хетафе» — 33, 
«Реал Сосьєдад» — 31.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 14.

Італія
 Не надто вдалим вийшов минулий уїк-енд для 
українських легіонерів в Серії А — хавбек «Леч-
че» відновлюється після травми та пропустив оби-
два матчі своєї команди. А Руслан Маліновський, 
хоч і відзначився асистом у кубковому матчі проти 
«Фіорентини», але не допоміг «Аталанті» уникну-

ти вильоту з турніру.
 Тим часом у чемпіонаті туринський «Ювентус» 
збільшив відрив від «Інтера» до чотирьох пунктів 
— підопічні Саррі скористались нічиєю «чорно-
синіх» з «Лечче».
 Кубок. 1/8 фіналу. «Парма» — «Рома» — 
0:2, «Ювентус» — «Удінезе» — 4:0 (Ігуаїн, 16; 
Дібала, 26 (пен), 58; Д. Коста, 61 (пен.)), «Мілан» 
— «СПАЛ» — 3:0 (Пйонтек, 20; Кастільєхо, 44; Т. 
Ернандес, 66), «Фіорентина» — «Аталанта» — 
2:1 (Маліновський («А») — 90 хв., асист), «Інтер» 
— «Кальярі» — 4:1 (Р. Лкаку, 1, 49; Б. Валеро, 22; 
Раноккья, 81 — Оліва, 73), «Лаціо» — «Кремоне-
зе» — 4:0 (Габбарон, 10; Пароло, 26; Іммобіле, 58 
(пен.); Бастуш, 89), «Наполі» — «Перуджа» — 2:0, 
«Торіно» — «Дженоа» — 1:1 (по пен. 5:3).
 Серія А. 20-й тур. «Лаціо» — «Сампдорія» 
— 5:1 (Ф. Кайседо, 7; Іммобіле, 16 (пен.); 21, 65 
(пен.); Бастуш, 54 — Лінетті, 70), «Сассуоло» — 
«Торіно» — 2:1, «Наполі» — «Фіорентина» — 2:0, 
«Мілан» — «Удінезе» — 3:2, «Болонья» — «Ве-
рона» — 1:1, «Брешія» — «Кальярі» — 2:2, «Леч-
че» — «Інтер» — 1:1 (Манкозу, 77 — Бастоні, 72), 
«Дженоа» — «Рома» — 1:3, «Ювентус» — «Пар-
ма» — 2:1 (Роналду, 43, 58 — Корнеліус, 56).
 Лідери: «Ювентус» — 51, «Інтер» — 47, «Ла-
ціо» (19 матчів) — 45, «Рома» — 38, «Аталанта» 
(19 матчів) — 35, «Кальярі» — 30.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 23.

Німеччина
 Бундесліга повернулась після різдвяної пере-
рви — головним героєм перших матчів нового року 
став новачок дортмундської «Боруссії» Ерлінг Хо-
ланд — 19-річний форвард у першому ж своєму 
матчі за «джмелів» оформив «хет-трик».
 Поки юний норвезький форвард лише забиває 
перші голи у топ-лізі, головні бомбардири німець-
кої першості — Тімо Вернер та Роберт Левандовсь-
кий — ведуть запеклу боротьбу за «золоту бутсу». 

В обох поки — по 20 результативних ударів.
 Перша Бундесліга. 18-й тур. «Шальке» — 
«Боруссія» (М) — 2:0, «Аугсбург» — «Борус-
сія» (Д) — 3:5 (Нідерлехнер, 34, 55; Ріхтер, 46 
— Брандт, 49; Е. Холанд, 59, 71, 79; Санчо, 61), 
«Кельн» — «Вольфсбург» — 3:1, «Майнц» — 
«Фрайбург» — 1:2, «Форуна» — «Вердер» — 
0:1, «Хоффенхайм» — «Айнтрахт Франкфурт» 
— 1:2, «РБ Лейпциг» — «Уніон» — 3:1 (Вернер, 
51, 83; Забітцер, 57 — Бюльтер, 10), «Герта» — 
«Баварія» — 0:4 (Мюллер, 60; Р. Левандовський, 
72 (пен.); Т. Алькантара, 75; І. Перешич, 84), «Па-
дерборн» — «Байєр» — 1:4.
 Лідери: «РБ Лейпциг» — 40, «Баварія» — 36, 
«Боруссія» (М) — 35, «Боруссія» (Д), «Шальке» 
— 33, «Байєр» — 31.
 Бомбардири: Р. Левандовський («Баварія»), 
Вернер («РБ Лейпциг») — 20.

Франція
 Чинний чемпіон Ліги 1 та один із головних пре-
тендентів на перемогу в Кубку — «ПСЖ» — не без 
проблем вийшов до наступного раунду: парижани 
змогли «розмочити» ворота лідера Ліги 2 лише за 
десять хвилин до фінального свистка.
 Ледь не втратив перевагу в три м’ячі «Ліон», 
який у перестрілці з сімома голами здолав «Нант». 
Натомість «на класі» обіграли суперників із ниж-
чих дивізіонів «Лілль» та «Марсель».
 Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші результа-
ти. «Лор’ян» — «ПСЖ» — 0:1 (Сарабія, 80), «Ді-
жон» — «Нім» — 5:0, «Монпельє» — «Кан» — 
5:0, «Руан» — «Анже» — 1:4, «Нант» — «Ліон» 
— 3:4 (Емон, 16; Луза, 82; Сімон, 86 — Шеркі, 2, 
9; Тер’є, 37; Дембеле, 69), «Ангулем» — «Страс-
бур» — 1:5, «Париж — «Сент-Етьєн — 2:3, «Гон-
фрвіль» — «Лілль» — 0:2 (Ремі, 69; Осімхен, 
90+2), «Ніцца» — «Ред Стар 93» — 2:1, «Гран-
віль» — «Марсель» — 0:3 (Альваро, 77; Радоньїч, 
83; Пайє, 90+2). ■

Другу частину поточного сезону вітчизняним клубам доведеться грати в пришвидшеному темпі.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Зміщення акцентів
Задля кращої підготовки національної збірної до Євро-2020 
в українській прем’єр-лізі хочуть на тиждень раніше завершити 
чемпіонат

■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Зважаючи на результати молоді, пенсія у наших ветеранів 
відкладається».

Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Напередодні старту цьо-
горічної Відкритої першості 
Австралії її організатори най-
більше тривожилися через спе-
ку та смог від лісових пожеж, 
які могли суттєво вплинути на 
планомірний перебіг турніру.
 Натомість головною про-
блемою першого ігрового дня 
основного раунду «Аустреліен 
оупен»-2020 став дощ, через 
який довелося скасувати де-
сять поєдинків на відкритих 
кортах. Друга ракетка Украї-
ни Даяна Ястремська — одна 
з тих тенісисток, кому довело-
ся відкласти свій вихід на ігро-
вий майданчик у «Мельбурн-
парку». 
 Водночас у Даяни з’явився 
додатковий день відпочинку 
після фіналу представницько-
го турніру категорії «Прем’єр» 
в Аделаїді, в якому минулої 
суботи 19-річна українка про-
тистояла першій ракетці пла-
нети, австралійці Ешлі Барті.
 Попри те, що лідерці сві-
тового тенісу цей відповідаль-
ний матч Ястремська програ-
ла (2:6, 5:7), за підсумками 
виступу на турнірі Даяна вста-
новила черговий свій рейтин-

говий рекорд, уперше в кар’єрі 
піднявшись на 21-шу позицію 
в табелі про ранги WTA.
 Зауважимо, що суперниця 
Ястремської в першому колі 
«АО»-2020 — словенка Кайя 
Юван — дебютантка «осно-
ви» Відкритої першості Авс-
тралії, куди вона пробилася 
через сито кваліфікації.
 А от представницям ук-
раїнського тенісу подолати 
відбір «АО»-2020 не вдало-
ся. Марта Костюк й Ангелі-
на Калініна вибули на старті 
кваліфікації, Катарина Зава-
цька та Дар’я Лопатецька об-
межилися участю в другому 
відбірковому колі, де їхніми 
кривдницями стали представ-
ниці США — Сакія Вікері (4:6, 
7:5, 4:6) та Кеті Макнеллі (2:6, 
3:6).
 Після стартового дня основ-
ного раунду на «Аустреліен оу-
пен» іще на одного українсько-
го повпреда стало менше. Уже 
на старті турніру потрапив-
ши на першу ракетку плане-
ти, ветеран вітчизняного тені-
су Леся Цуренко була змушена 
зачохлити ракетку. 
 Через проблеми зі здоров’ям 
колишня друга ракетка Украї-
ни зазнала суттєвого падіння 

в рейтингу WTA, перемістив-
шись iз третього його десятка 
за межі першої сотні. 
 Занадто рання зустріч Цу-
ренко з лідером посіву «АО»-
2020  якраз і стала наслід-
ком цього дрейфу. Перед грою 
Леся згадувала, що колись 
вона навіть перемагала Бар-

ті. Проте відтоді австралій-
ка зробила велетенський крок 
уперед. А от українській тені-
систці лише належить повер-
нутися на попередні позиції. 
У підсумку Цуренко вистачи-
ло тільки на перший сет про-
ти Барті, котрий вона вигра-
ла 7:5. Наступні ж дві партії 

наша співвітчизниця розгром-
но програла, взявши в кожній 
із них по одному гейму. У вів-
торок на корти «Мельбурн-
парку» вийдуть одразу чоти-
ри українські тенісистки: Елі-
на Світоліна, Ястремська, Ка-
терина Козлова та Катерина 
Бондаренко. ■

ТЕНІС

Протилежними курсами
Виступи вітчизняних тенісисток на 
«Аустреліен оупен»-2020 розпочалися з 
поразки ексдругої ракетки України лідерці 
світового рейтингу

■

Ексдруга ракетка України Леся Цуренко програла свій стартовий поєдинок на «АО»-2020 господарці кортів 
Ешлі Барті.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Традиційний у календарі Куб-
ка світу внутрішньонімецький стри-
бок з Обергофа до Рупольдинга жод-
них радикальних змін у результатах 
української біатлонної збірної не при-
ніс.
 Знову без медалей завершилися для 
вітчизняних стріляючих лижників та 
лижниць індивідуальні старти. Не при-
несли очікуваних нагород «синьо-жов-
тим» і естафетні перегони, хоча впро-
довж певного часу наша жіноча коман-
да й перебувала в призовій трійці.
 Однак у боротьбі за високі місця 
українським біатлоністкам забрак-
ло швидкості. «Склад у нас бойовий 
пенсіонерський», — так перед естафе-
тою в Рупольдингу охарактеризувала 
українську команду Віта Семеренко. 
Удруге в сезоні на командні перегони 
тренерський штаб заявив «золотий» 
квартет Олімпіади в Сочі-2014.
 І сестри Семеренко, Юлія Джима та 
Олена Підгрушна знову продемонстру-
вали, що мають достатньо пороху в по-
рохівницях. «Відчуваємо себе одним 
цілим», — такою є характеристика ат-
мосфери всередині колективу від Ва-
лентини Семеренко.
 Загалом, у колі олімпійських чем-
піонок Сочі лише Юлії Джимі менше 
30 років. І саме завдяки її ідеальній 
роботі на другому етапі збірна Украї-
ни змогла піднятися на проміжне третє 
місце у гонці. До останнього вогнево-
го рубежу збірна України зберігала 
шанси на п’єдестал. І якби капітан ко-
манди Підгрушна не припустилася на 
«стійці» одразу трьох промахів, «си-
ньо-жовті» могли б серйозно претенду-
вати на медаль. Проте, згаявши чима-
ло часу на серію додаткових пострілів, 

у підсумку  фінішер української чет-
вірки завершила гонку на шостій по-
зиції.
 Однак, як відзначила Віта Семерен-
ко, в цій гонці вітчизняні біатлоніст-
ки чітко відчули, що можуть на рівних 
суперничати з лідерами світового біат-

лону. При цьому президент федерації 
біатлону України Володимир Бринзак 
заявив, що з огляду на результати мо-
лоді пенсія у наших ветеранів відстро-
чується.
 Окрім естафети, в змагальній про-
грамі Рупольдингу значилися також 

спринт та гонка переслідування. І якщо 
в спринтерських перегонах кращим 
результатом українок було 29-те міс-
це Джими, то в «персьюті» диво-гонку 
видала Вікторія Семеренко, розміняв-
ши 32-гу стартову позицію на підсум-
кове восьме місце. 
 При цьому у нашій чоловічій ко-
манді відчутним прогресом може по-
хвалитися Артем Прима. Після ета-
пу в Обергофі віце-президент ФБУ Ва-
силь Карленко порадив уважніше сте-
жити за виступом цього 32-річного 
уродженця Чернігова. І ось: у сприн-
ті в Рупольдингу Артем фінішує вось-
мим, на 11-й позиції завершує гонку 
переслідування, щоразу демонструю-
чи кращий поміж своїх партнерів по 
збірній результат. Командну ж гонку 
наші хлопці завершили на восьмій по-
зиції. А їхній наставник Юрай Саніт-
ра заявив, що в нинішніх умовах  це 
максимум, на який здатна українсь-
ка збірна. 
 Водночас до старту чемпіонату сві-
ту, який у середині лютого приймати-
ме італійський Антхольц-Антерсель-
ва, ще є час, і в тренерському штабі 
«синьо-жовтих» упевнені, що до голо-
вних стартів сезону вітчизняним біат-
лоністам удасться покращити свої по-
казники. ■

БІАТЛОН

«Пенсія — відкладається»
Учасниці «золотого» олімпійського квартету Ігор у Сочі-2014 продовжують 
демонструвати свої медальні амбіції

■

Досвідчені українські біатлоністки сподіваються повернутися командою на п’єдестал 
пошани Кубка світу.
Фото з сайта biathlon.com.ua.

❙
❙
❙
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«Музей — це не лише місце збереження історії»
Мазепине Євангеліє, Шевченкова канапа та Прокоповичеві вулики: п’ять причин відвідати Краєзнавчий 
міський музей імені О. М. Лазаревського в Конотопі

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

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

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

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

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009006

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 6 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

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

Тираж 86734

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

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

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

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

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

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

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -3…+2

  0…+5

Північ +2…-3

 +2…-3

Центр -2…+3

 -2…+3

Схід +1…-4

  -1…+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +1…-4
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 — Чим відрізняється хабар від ко-
рупції?
 — Хабар — це коли взяли і зро-
били, а корупція — коли взяли, але не 
зробили.

* * *
 У графі «Причина розлучення» 
було написано: «Надсилала наші діа-
логи на сайт анекдотів... і з мене смія-
лася вся країна».

* * *
 — Чому ти не виходиш заміж за 
Петра?
 — Він не вірить у пекло.
 — Виходь сміливо, ви з мамою 
швидко доведете, що він помиляється.

* * *
 — Здрастуй, хлопчику, твій тато 
вдома?
 — Мені треба знати, хто ви.
 — В якому сенсі?
 — Якщо ви з податкової, то тато пі-
шов збирати пляшки, щоб нас прогоду-
вати, якщо ви Семен Аркадійович, яко-
му тато винен грошi, то тата два дні тому 
поховали, а якщо ви Марк Юхимович, 
який винен татові, то він таки вдома.

* * *
 — Я вчора свою дружину в оперу 
водив.
 — Культурна програма?
 — Швидше, профілактика.

По горизонталі:
 1. Людина, яка з упередженням 
ставиться  до чужоземців та приїж-
джих. 7. Те, що зробила Німеччина з 
Австрією в 1938 році і що Росія нама-
гається зробити з Білоруссю. 8. Ста-
ровинний український шляхетний му-
зичний інструмент, схожий на лютню. 
9. Суперник Моськи із відомої бай-
ки. 10. Бойове гасло, вигук, сигнал 
до бою чи збору. 11. Гірське пасмо 
в Росії, Казахстані, Китаї та Монголії. 
13. Давня назва Греції. 14. Річка, в 
якій хрестився Ісус Христос. 17. Ку-
хонний прилад для приготування га-
рячих бутербродів чи сухариків. 20. 
Угода, договір між урядами країн, 
коли сильніша країна диктує свою 
волю слабшій всупереч її бажанню. 
21. Насичений солодкий розчин. 22. 
Одне з імен давньогрецького бога 
вина. 24. Перше ім’я святого Павла, 
яке було до його визнання Божої волі. 
25. Раптова примха, безпідставна, не-
послідовна дія, несподіваний вчинок. 
26. Кривава рана від цвяхів на руках 
і ногах Ісуса Христа після розп’яття. 
27. Застаріла українська назва шпи-
гуна чи слідчого. 
По вертикалі:
 1. Короткий тезовий запис лекції. 
2. Інертний газ, який використовують 
в освітленні рекламних написів. 3. 
Металева застібка для одягу, що вжи-
валася від бронзового віку до ранньо-

го середньовіччя. 4. «Многая літа» по-
японськи. 5. Ніщо, невдача, порожнє 
місце. 6. Дванадцять предметів укупі. 
8. Оголені жіночі груди. 11. Письмо-
ве вітання кого-небудь з нагоди від-
значення видатної події в його житті. 
12. Чоловік Діви Марії, який замінив 
Христові земного батька. 15. «Я все 
— п’яний ... із сонцем у кишені» (Бог-
дан-Ігор Антонич). 16. Ім’я відомої ук-
раїнської письменниці і вченої, дружи-
ни Василя Короліва-Старого. 18. Іко-
на Божої Матері з піднятими вгору ру-
ками. 19. Велика карета для далеких 
подорожей, запряжена 6—12 кіньми. 
20. Ватажок руху опришків у Карпатах 
у XVIII столітті. 23. Завірюха, хуртови-
на, метелиця. 24. Пристосування для 
просіювання борошна.■ 

Кросворд №4
від 15 січня

Дара ГАВАРРА

 Ще восени 2019-го по-
ціновувачі таланту анг-
лійської співачки Адель 
були вражені, як пиш-
нотіла красуня схудла (по-
дейкували, що вона поз-
булася 20 кілограмів маси 
тіла). Це пов’язували зі 
стресом, який пережила 
зірка, адже у квітні ми-
нулого року після семи 
років нібито щасливо-
го заміжжя Адель роз-
лучилася зі своїм чолові-
ком Саймоном Коннек-
кі. У пари є син Анджело, 
яким подружжя пообіця-
ло опікуватися спільно.
 Співачка ж поясню-
вала такі зміни зі свої-
ми пишними формами 
тим, що почала займати-
ся пілатесом, не спожи-
ває солодощів i сіла на 
модну дієту — сіртфуд, 
тобто вживає переваж-

но продукти, які 
містять поліфе-
ноли. Проте мало 
хто в це повірив. 
Нещодавно ж усіх 
ще більше подивува-
ли метаморфози, які 
відбулися з зовнішніс-
тю співачки — Адель 
назагал схудла на... 
40 кілограмів! Щоб не 
виникало ніяких зай-
вих запитань, співач-
ка сама внесла ясність: 
зміни в її тілі — це не 
лише бажання гарно виг-
лядати, а насамперед тур-
бота про своє здоров’я. 
Адель дуже любить сво-
го одинака, тож вважає, 
що її сину потрібна здоро-
ва мама, а зайва вага вже 
почала впливати на стан її 
організму. Тож тривожні 
дзвіночки були почуті, 
співачка продовжує вес-
ти здоровий спосіб жит-
тя. Однак не всім до впо-

доби нинішній вигляд 
співачки, яка скоро ста-
не схожою на парадигму 

анорексії, а дехто й прос-
то переживає за її душев-
ний стан. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 В Уганді священнослужитель 
Імам Мухаммад Мутумба лише 
через кілька тижнів зрозумів, що 
одружився з... чоловіком. Поча-
лася ця історія, як і всі любовні 
романи, дуже романтично: Імам 
наприкінці 2019-го познайомив-
ся у мечеті з жінкою (як тепер 
з’ясувалося, переодягненим Рі-
чардом Тумушабе). Незнайомка 
так припала до душі чоловіку, що 
той не став зволікати й одружив-
ся з Шабуллою (так представив-
ся Річард-жартівник своєму на-
реченому).
 Перед цим, як і належить за 
місцевим звичаєм, Імам прибув 

на сватання у село до майбут ньої 
дружини, привіз із собою «ка-
лим» — викуп за наречену: два 
мішки цукру, дві кози, одяг і Ко-
ран. Родичі нареченої дали згоду 
на весілля, яке невдовзі й зігра-
ли. За всіма традиціями ісламу, 
молода була одягнена в хіджаб, 

обличчя прикрашав мейкап, тож 
запідозрити недобре наречений 
не міг. Та iшли дні, а дружина все 
не підпускала до себе чоловіка й 
відмовляла у близькості. Коли ж 
стримувати порив чоловіка вже 
не було сил, «жінка» перелізла 
через паркан до сусідів, прихо-

пивши з собою одяг, телевізор і 
300 тисяч угандійських шилінгів 
(якийсь там 81 долар) та й дала 
драла. Коли біглянку затрима-
ли, тут і виявилася вся правда. 
Тепер на втікачку чекає тюремна 
камера замість будуару заміжнь-
ої жінки.■

ОТАКОЇ!

Гюльчатай, відкрий личко
Угандійський священнослужитель одружився 
з... чоловіком

■

Перша фаза схуднення Адель — тут би й зупинитись...❙

СЕЛЕБРІТІ

Адель — 
Дюймовочка?
Прихильники співачки вражені 
змінами в її зовнішності

■

22 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг. На до-
рогах мiсцями ожеледиця. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Темпера-
тура вночi та вдень близько 0.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий мок-
рий снiг. Славське: вночi -1...+1, удень +2...+4. Яремче: 
вночi -1...+1, удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень 0...+2. 
Рахiв: уночi -2...-4, удень 0...+2.

20 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 4 см, Плай — 15 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 1 см.
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 ■ Євгене, що є у фокусі досліджень 
на українській антарктичній станції 
«Академік Вернадський»?
 — Станція — це насамперед місце 
для неперервних спостережень, які ма-
ють повторюватися за одними і тими са-
мими методиками рік у рік. З найбільш 
цінного, що ми робимо, це зокрема клі-
матичні спостереження. Починаючи з 
1947 року, коли це ще була британська 
станція «Фарадей», і від 1996-го, коли 
це стала українська станція «Академік 
Вернадський», ми продовжуємо вести 
кліматичні ряди. Жоден не перервано. 
Це дуже цінно, бо це найдовші ряди за 
тривалістю спостережень у всій Антар-
ктиці.
 Також дуже важливі дослідження 
магнітного поля. От візьмемо шкільну 
фізику, згадаємо. Земна куля — круг-
ленька, а отак над нею, як вуха Чебу-
рашки, відходять магнітні поля, які 
сходяться біля полюсів. Одна з причин, 
чому взагалі людство почало розвива-
ти мережу полярних станцій, — щоб 
вимірювати магнітні поля. Це як пульс 
в людини — виміряти пульс можна на 
шиї, на зап’ясті, але не на спині. Так 
само з магнітною сферою землі. Маг-
нітну сферу землі треба вимірювати і 
вивчати саме біля полюсів. У помірних 
і низьких широтах це не спрацьовує.
 В України одна з найкращих у світі 
магнітометричних обсерваторій. При-
чому обладнана переважно магнітомет-
рами нашого виробництва — львівсь-
кого заводу «ЛЕМІ». Це одні з найкра-
щих магнітометрів у світі — їх купує 
навіть NASA, а NASA вибір має. Зараз 
проводять дослідження іоносфери — це 
там, де наше магнітне поле стикається 
з сонячним вітром і де внаслідок цього 
формується так звана космічна погода, 
або електромагнітна погода.
 У нашого Радіоастрономічного ін-
ституту НАНУ (Харків) є три антенні 
комплекси. Один встановлено у нас, 
на «Вернадському», другий — у Арк-
тиці (у Норвегії на Свальбарді, він же 
Шпіцберген), а третій — у селі Мартова 
під Харковом. Саме таке далеке розне-
сення антен дає можливість вивчати іо-
носферу всієї Землі й те, як формуєть-
ся «космічна погода».
 А по ходу наші астрофізики зроби-
ли відкриття стосовно не космічної, а 
нашої земної погоди, точніше зміни 
клімату. Вони винайшли незалежний 
від приземних спостережень механізм 
перевірити, чи дійсно є глобальне по-
тепління.
 ■ Тобто всі дискусії закінчено, 
воно є?
 — Насправді для науковців це вже 
років 10 не дискусійне питання. Дис-
кутуються конкретні моделі, як саме 
воно відбувається, з якою швидкістю, 
як глобальне потепління відіб’ється у 
кожному з регіонів. Але, окрім науков-
ців, є різні «трампи» та «путіни», які 
«в упор» не визнають проблему зміни 
клімату. І таких «трампів» у світі до 
біса, тому що нафтова індустрія їх го-
дує.
 Один з аргументів, який вони вико-
ристовують, це те, що висновок про гло-
бальне потепління базується на спосте-
реженнях метеостанцій, які традицій-
но розташовані на суходолі. А суходіл 
— це одна чверть площі планети, реш-
та три чверті — океан. А може, там хо-
лоднішає в цей час? Аргумент кумед-

ний, але він є.
 Так от, харків’яни за допомогою 

своїх трьох антенних комплексів мо-
жуть міряти грозову активність у різ-
них точках планети. Грозова актив-
ність — пряма похідна від того, скіль-
ки води випаровується з поверхні Сві-
тового океану.
 Випаровування ж, у свою чергу, 
визначається температурою поверх-
ні океану, тож вони фактично отри-
мали незалежний планетарний термо-
метр щодо інтенсивності гроз у верхніх 
шарах атмосфери і порівняли, чи гро-
зи збільшуються паралельно з тим, як 
зростає приземна температура, причо-
му зростає не тільки на континентах. 
Виявилося, що так. Тобто наші науков-
ці винайшли ще один спосіб, який аб-
солютно незалежно від метеостанцій 
підтвердив глобальне потепління.
 Озон. Чи знаєте ви, що саме на «Фа-
радеї» було відкрито таке явище, як 
озонова діра? Ми фактично перебрали 
в британців цю вахту спостережень. 
Ми тепер досліджуємо, як вона змі-
нюється, чи спрацьовують багатоміль-
ярдні вкладення, які пішли на те, щоб 
заборонити фреони, замінити їх інши-
ми речовинами.
 Попередні дані такі: дуже повіль-
но, але озоновий шар потроху заго-
юється. А паралельно наші вчені взя-
ли участь у ще одному відкритті світо-
вого рівня. Цього року було аномальне 
явище — потепління у високих шарах 
стратосфери. Тобто, не в приземних, а 
якраз на висоті 20-30 кілометрів, через 
що, до речі, цього року озонової діри в 
південній півкулі не буде взагалі.
 Але, на жаль, інші негативні на-
слідки цього явища компенсують ситу-
ацію з озоном. Бо, в принципі, таке по-
тепління нічого доброго не несе, хоча 
й трапляється нечасто — раз на 10-20 
років.
 Раніше воно вважалося непередба-
чуваним. Але наші фізики, Національ-
ний університет Шевченка, група про-
фесора Мілінєвського, який, до речі, 
керував колись першою українською 
антарктичною експедицією і приймав 
у британців «Фарадей», розробили мо-
дель, яка дозволяє передбачати, коли 
наступного разу виникне це явище.
 ■ А навіщо «Академіку Вернадсько-
му» криголам? Як на мою думку, то це 
реальна розкіш...
 — Це не розкіш, це інвестиція. Так 
само, як і наука взагалі. Антарктида, 
космос, океан — це інвестиція в май-
бутнє. Притому ця інвестиція ніколи 
і ніде не окупається день у день. І на-
віть не так окупається, як це собі уяв-
ляє міністр розвитку економіки Тимо-
фій Милованов, який на День науки 
поділився ідеєю виплачувати науков-
цям 10-20% від вартості їхньої ідеї або 
винаходу.
 Як оцінити, наприклад, 20% від те-
орії Дарвіна чи там 20% вартості від те-
орії гравітації?
 Гаразд, забудемо про слово «ідея», 
залишимо «винахід». Але вчені взагалі 
не роблять винаходів, і не повинні!
 Спробую пояснити шлях від науки 
до грошей. Ви ж любите гаджети? Усі 
вони працюють на електромагнітних 
силах. Пригадуєте зі шкільного кур-
су такі прізвища, як Фарадей, Макс-
велл? Це ті, хто описав, як працюють 
електромагнітні поля. Проте ані Мак-

свелл, ані Фарадей не зробили жодно-
го корисного винаходу. Вони не цим 
займалися. Вони вивчали, як працю-
ють електромагнітні сили в природі. 
Їм було просто цікаво. Це називається 
фундаментальна наука.
 У наступному поколінні прийшли 
Едісон, Белл, Тесла та Марконі. І от 
вони вже знайшли спосіб, як застосу-
вати відкриття Фарадея та Максвелла 
для користі, або, як би тепер сказали, 
гаджетів. Учений-дослідник і винахід-
ник — це вкрай рідко одна й та сама 
людина. Історія знає винятки, але це 
саме яскраві винятки, які підтверджу-
ють правила.
 Зазвичай у науці одне покоління 
робить фундаментальні досліджен-
ня, і навіть не в наступному, а через 
покоління приходять ті, хто знахо-
дять, як використати результати цих 
досліджень.
 І саме тому економіка тих країн, де 
дозволяли Фарадею і Максвеллу прос-
то задовольняти свою цікавість, вивча-
ючи, як же працюють електромагніт-
ні поля, нині виробляє якісні гадже-
ти, які продає нам. А ми купуємо їх за 
ті гроші, що й досі отримуємо в спосіб, 
що й наші дуже давні предки — скі-
фи.
 ■ Що ви маєте на увазі?
 — Хліб із причорноморських степів, 
який кораблями везуть до Еллади, а 
звідти привозять кольорову кераміку 
та інші технологічні вироби того часу. 
Якщо підходити так, що наука має оку-
патися день у день, то не буде ні науки, 
ні того, що буде окупатися.
 Я думаю, усім хоча б раз доводило-
ся робити ПЛР-аналізи, в основі яких 
полімерна ланцюгова реакція. Це ба-
гатомільярдний бізнес по всьому світі, 
базований на одному такому ферменти-
ку, на термостійкій полімеразі, який 
виявили, коли вивчали бактерії, які 
живуть у гарячих гейзерах Єллоус-
тонського парку.
 Уявіть собі більш відірване від 
життя дослідження, ніж вивчення 
бактерій у гейзері! А на «виході» — 
патент на полімеразу, проданий за 
$300 мільйонів. Саме так це насправ-
ді працює: спочатку ґрунтовні й ніби-
то відірвані від життя дослідження, а 
потім, через покоління, гаджети.
 ■ Зараз ми говоримо про фундамен-
тальну науку? Або спитаю так: чи мож-

ливо професору Мілінєвському, який 
нині з групою на «Вернадському» про-
довжує роботу, відрахувати 20% з його 
відкриття?
 — Так, це фундаментальна наука, 
і відрахувати з неї 20% неможливо. 
Але вона дозволить зекономити міль-
ярди австралійцям, які хоча б за пів-
року зможуть спрогнозувати, що буде 
таке потепління. Із самим явищем ні-
чого не зробиш, але вони принаймні 
знатимуть, що далі в них буде викли-
кана цим посуха, і зуміють підготува-
тися і мінімізувати збитки.
 Абсолютно таке саме явище — по-
тепління у високих шарах стратосфери 
— час від часу виникає над північною 
полярною кулею. І тоді це вже і нас сто-
сується напряму.
 Модель однаково працює для обох 
півкуль, але в нашій це явище відбу-
вається частіше, натомість, на щастя, 
проявляється слабше.
 У цій історії важливо те, що наші 
вчені працюють на світовому рівні, 
коли мають бодай мінімальну мож-
ливість. І досліджують процеси, які 
стосуються всієї планети в цілому.
 ■ Ми говоримо про українських фі-
зиків?
 — Не тільки! Давайте від фізики пе-
рейдемо до біології. Ми на станції на-
самперед здійснюємо моніторингові 
спостереження — реакція антарктич-
ної екосистеми на глобальні зміни клі-
мату: як підлаштовується природа, хто 
кого ким заміняє, як змінюються хар-
чові ланцюжки. А вже з цього року ми 
вийшли на той рівень, коли пробуємо 
оцінити, як змінюються потоки еле-
ментів, тобто біогеохімічні цикли.
 Це, до речі, ідеально відповідає 
нинішній назві станції, бо саме Воло-
димир Вернадський запровадив по-
няття біогеохімічних циклів, круго-
обігу речовин у природі. Також ми ак-
тивно працюємо в такому напрямі, як 
біопроспектинг. Дослівний переклад 
— «біорозвідка», але я би ліпше пере-
клав як «біопошук».
 Біопроспектинг — це про те, як 
знайти цікаві гени, біохімічні адапта-
ції, які дозволяють видам виживати в 
певних екстремальних умовах, дослі-
дити їх і використати тут у нас у про-
мислових біотехнологіях. Тобто йдеть-
ся саме про пошук, грубо кажучи, тих 
самих «300-мільйонних полімераз», 

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Євген Дикий: «Антарктида, космос, океан — це інвестиція 
в майбутнє».
Фото з сайта life.pravda.com.ua.
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Навіщо Україні 
у часи війни
Інтерв’ю Євгена Дикого, нашого головного по 

Антарктиці

Леся ГАНЖА, журналістка, редакторка «Доступу до правди»
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Приводом для нової розмови з директором Національного антарктичного науко-
вого центру Євгеном Диким стала інформація про криголам. А саме те, що Кабі-
нет Міністрів виділив 252 мільйони гривень на закупівлю наукового океанського 
судна льодового класу.
Новий очільник полярників Євген Дикий: Антарктика тепер відкрита для всіх, 
незалежно від статі. Обговорити це питання ми з Диким встигли, а от гроші на 
судно, як і решта незахищених статей бюджету, потрапили під скорочення. У 
2020 році криголаму не буде. Але Дикий не здається. Він каже так: у нас є ще 
рік, щоб ці гроші знайти. Воювати він вміє. Дикий був командиром взводу доб-
ровольчого батальйону «Айдар», викладав у Києво-Могилянській академії, до-
тепер працював заступником директора з науки Українського наукового центру 
екології моря.
Наша розмова вийшла не так про криголам, як про гроші в науці, яким коштом ос-
тання існує і чому в часи війни варто інвестувати не лише у танки, а й у криголами.
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тих адаптивних механізмів, завдяки 
яким бактерії та рослини виживають в 
екстремальних полярних умовах і які 
ми зможемо застосувати для конструю-
вання потрібних нам властивостей про-
мислових мікроорганізмів та рослин.
 Виживання в умовах Антарктики 
вимагає дуже специфічних пристосу-
вань — біохімічних, генетичних. На-
приклад, в Україні чотири з полови-
ною тисячі видів квіткових рослин, а в 
усій Антарктиці змогли вижити лише 
два. Ясно, що в них для цього мають 
бути дуже цікаві біохімічні та генетич-
ні пристосування.
 Ми наразі вже ввели обидві ці рос-
лини у клонову культуру, щоб не пот-
ребувати для кожного досліду щоразу 
привозити свіжий живий матеріал із 
Антарктики, і намагаємось послідов-
но розшифрувати їхні геноми та зро-
зуміти, які ж саме гени відповідають 
за їхню унікальну життєздатність.
 А далі порівняємо із геномами на-
ших культурних рослин, зокрема 
злаків, бо одна з цих супервитривалих 
антарктичних рослин належить саме 
до родини злакових, і будемо думати, 
як використати ці знання для отриман-
ня більш витривалих сортів. Врахову-
ючи кліматичні зміни, що зараз відбу-
ваються, питання стійкості сортів до 
коливань температури та до посухи є 
для нашої країни вельми актуальним.
 ■ Пропоную повернутися до почат-
ку: нащо нашій науці корабель?
 — Почнемо із зовсім грубого і ба-
нального, з логістики станції «Вернад-
ський». Туди треба завозити людей та 
купу вантажів. Перед зимівлею ми має-
мо разово завезти 140 тонн пального на 
рік, плюс річний запас їжі, бо, скажімо 
так, магазин там далеко. Наша станція 
— на острові. Підхід із моря до неї є 4 
місяці на рік — в антарктичне літо.
 Якщо ми дійсно беремо той кора-
бель, на який сподіваємося, він криго-
лам, він зможе ходити до станції десь 
7, якщо не всі 9, місяців на рік. Вра-
хуйте, що злітну смугу там не зробити 
ні за які гроші світу — рельєф не дозво-
ляє. А не дай Боже, буде знову медична 
евакуація, від чого не можна бути за-
страхованим... 2018-го у травні у нас 
була голлівудська історія — апенди-
цит. Лікар пробував зробити операцію 
в умовах станції, але виявилося, що 
там уже перитоніт.
 Я якраз тоді проходив «курс моло-
дого директора», нагадаю, це травень, 
а мене в лютому тільки призначили. 
Я бігом пишу американцям на «Пал-
мер»: SOS, така ситуація.
 Нас врятувало саме те, що біля аме-
риканської станції «Палмер» стояв 
їхній криголам — вони вирушили на 
«Вернадський», забрали Колю Весель-
ського разом із нашим лікарем і добу 

гнали криголам до найближчого лето-
вища на острові Кінг-Джордж. Це лето-
вище військово-повітряних сил Чилі.
 На момент, коли вони туди при-
йшли, чилійці вже пригнали транспор-
тний літак «Геркулес» із бригадою вій-
ськових хірургів, хворого прооперува-
ли на борту й доставили на материк, у 
лікарню в Пунта-Аренас.
 ■ Тепер у вас теж буде корабель — і 
не доведеться, як сироти, просити...
 — Сиротами і прохачами неприєм-
но бути нікому. З кораблем ми зможе-
мо не тільки споживати допомогу, а й 
надавати. Це серйозно посилить наш 
авторитет і дипломатичні можливості. 
Хоча як науковець я про все це думаю 
таки в останню чергу.
 ■ А про що ви думаєте у першу чер-
гу?
 — Про морські експедиції. Дивіть-
ся, з 2002 року ми щороку фрахтує-
мо іноземне судно. А це означає, що 
кошти йдуть не тільки на пряме вико-
ристання — пальне, команду корабля 
і так далі. Як і в будь-якому бізнесі, за-
кладається маржа судновласника — це 
нормально, для судновласника це біз-
нес, він не має благодійно підтримува-
ти українську науку.
 Якщо у нас буде своє судно, ми вит-
рачатимемо кошти лише на прямі вит-
рати. Тобто за ті самі гроші матимемо 
набагато більше «судно-суток», суд-
нових діб. Таким чином, крім логісти-
ки станції, зможемо ще й забезпечити 
морську експедицію.
 Ще раз підкреслю: ми не зекономи-
мо на загальній сумі, але всі кошти бу-
дуть працювати тільки на науку, без 
чийогось прибутку, маржі. Тож ефек-
тивність кожної вкладеної гривні буде 
щонайменше вдвічі більшою. Друге, 
ми перестанемо залежати від фрах-
тів. Від того, чи ще хтось зафрахтував 
судна, які нас цікавлять. А це реаль-
на проблема. Справа в тому, що суден, 
які ходять в Антарктиду і надаються 
в комерційний фрахт, небагато, від-
повідно, ціни встановлюються за при-
нципом продавця води в пустелі. Але 
головне навіть не ціни, головне — за-
вжди може виникнути варіант, що, ви-
бачте, будь ласка, нас, наприклад, на 
два місяці зафрахтували турки, тому 
ми ваше замовлення виконати не мо-
жемо. Ми постійно впираємось у такі 
речі. Я не скажу, що там зовсім немає 
ринку логістичних послуг, він є, але 
це дуже молодий ринок, на якому по-
пит значно перевищує пропозицію. І 
тут виникає ще один варіант: у такому 
разі ми й самі зможемо надавати послу-
ги. Не ми одні зараз такі «сироти», які 
мають станцію, але не мають флоту.
 До речі, принагідно варто нагадати, 
що ми отримали свого часу станцію за-
вдяки тому, що показали два фактори: 

перше — в нас були люди з досвідом ро-
боти в Антарктиді в радянських експе-
диціях, другий момент — тоді в нас був 
флот, щоб її обслуговувати.
 А після цього ми свої кораблі згної-
ли та порізали на металобрухт. Остан-
ній, який ходив на «Вернадський», ко-
рабель льодового класу «Ернст Крен-
кель», у 2006 році був проданий на ме-
тал. У схожій ситуації поляки, чехи, 
ціла низка малих бюджетних антарк-
тичних програм.
 Наприклад, турки почали будува-
ти свою станцію. В них доволі серйозне 
фінансування антарктичної програми, 
але флоту свого в Антарктиці поки не-
має. Тому гадаю, що ми значну части-
ну витрат зможемо заробити, зробив-
ши такий собі логістичний консорціум 
і перевозячи не тільки українську екс-
педицію. Це виглядає досить перспек-
тивним.
 Але, звичайно, головна перевага, 
що ми повертаємо собі океан. Що в нас 
тепер буде можливість працювати не 
тільки на самій станції, на острівці, а 
й у відкритому морі. Морі Росса, морі 
Ведделла, там, де в нас є економічні 
інтереси і де зараз робиться фундамен-
тальна наука.
 ■ І це судно — вже не рибозавод?
 — Судно, яке ми планували купи-
ти, базово будувалось саме як океаног-
рафічне.
 До речі, це те саме судно, яке при-
везло на «Фарадей» першу українську 
експедицію приймати станцію у бри-
танців у 1996 році. От не вірю я у ви-
падковість такого збігу обставин — 
воно просто має знову возз’єднатись зі 
станцією в одних руках! Намір купити 
корабель виникав час від часу останні 
20 років.
 Просто вперше зірки так стали, що 
керівництво міністерства і керівництво 
уряду були готові почути слово «криго-
лам» і не злякатися — раз. Два — наяв-
ність у продажу такого корабля, який 
нас влаштовує і який не захмарно кош-
тує. Таке трапляється рідко. Зазви-
чай науково-дослідні кораблі прода-
ють уже тоді, коли вони геть викорис-
тали свій ресурс — якщо не на брухт, 
то принаймні на «пенсіонерське» ви-
користання, а зовсім не для того, щоб 
вони й далі криголамили.
 А тут унікальна ситуація. Британ-
ці продають судно не тому, що воно 
випрацювало свій ресурс, а тому, що 
вони збудували собі нове — Sir David 
Attenborough, за абсолютно захмарні 
для нас 180 млн фунтів.
 Як мені пояснювали колеги, Бри-
танська антарктична служба його ще 
б мінімум років 10 використовувала, 
але в них є свій суворий Мінфін, який 
заявив: знаєте, у нас тут Брекзит, еко-
номія, ми вам таке дороге нове судно 
купили, вибачте, але обходьтеся ним. 
Цей корабель продається унікально 
молодим. Зазвичай продають судна 
після 40, інколи навіть після 50 років 
експлуатації. Тут судну 30 років.
 Якщо дотримуватись правил екс-
плуатації, кожні 5 років ставати в док, 
то 20 років ми його ще поексплуатує-
мо. Це не моя «прикидка», це офіцій-
на експертна оцінка Миколаївського 
морського технічного університету на 
основі документів останнього доково-
го обстеження судна у жовтні 2019-го. 
До того ж, судно повністю обладнане, 
а це велика перевага — океанографіч-
ні судна, які виробили свій ресурс, час-
то продають без обладнання. Тут же ми 
зможемо одразу після придбання вий-
ти у наукові рейси, без витрати часу та 
грошей на дообладнання.
 ■ Тобто в України буде 20 років, щоб 
стягнутися на новий корабель?
 — Саме так, до речі, чинять наші 
сусіди — румуни в Чорному морі. Нині 
вони продовжили на 10 років ресурс 
своєму старенькому науково-дослід-
ному судну «Маре Нігру», але на цей 
термін виділяють 40 млн євро, по 4 млн 
на рік, і за ці 10 років будують йому за-
міну. Вважаю, що за 20 років ми ціл-
ком здатні закласти будівництво ново-
го судна, заодно це б допомогло оживи-
ти наше суднобудування. Але 20 років 
— це ціле покоління науковців. Ми не 
можемо залишити ціле покоління сто-

яти на березі і чекати буквально біля 
моря погоди.
 ■ Вас звинувачували в тому, що 
купівля корабля — це марнотратство 
в часи війни...
 — Справа в тому, що це не кош-
ти, які ми вирвали в когось із горла. 
Мене вбивають коментарі про те, що, 
мовляв, згортають соціальні виплати, 
припиняють платити субсидії, вчите-
лям не дають зарплату, а тут кригола-
ми купують. Вся вартість цієї угоди — 
лише 252 млн грн, але не 25 мільярдів 
грн, які потрібні були би на підвищен-
ня зарплат учителям до того рівня, як 
обіцяв уряд Гройсмана.
 Тобто судно на 20 років — це разо-
ва витрата в розмірі 1% (прописом: од-
ного!) від річних потреб учителів, яки-
ми нам дорікають. До того ж, це гро-
ші зовсім з іншої кишені — із кош-
тів, які були виділені Національному 
фонду досліджень. Це новостворений 
фонд, який має роздавати грантове фі-
нансування за абсолютно прозорим ме-
ханізмом на кращі дослідження, при-
чому кращі за науковометричними по-
казниками — за індексами нотування, 
за тим, де друкуються дослідники, а не 
по договорняках між дєдушками, як це 
зараз робиться в Академії наук.
 Гроші на фонд виділили, але бюрок-
ратична процедура запуску діяльності 
виявилася дуже тривалою, він не встиг 
у 2019-му почати роботу. Це і є ось ці 
252 млн гривень. І тут є нюанс, який 
не розуміють люди з нормальних, не 
бюджетних, сфер, але розуміє кожен 
бюджетник. Справа в тому, що кош-
ти держбюджету — не кошти в прямо-
му сенсі. Це так звані асигнування. В 
бюджеті право використати свої кош-
ти «обнуляється» з 12-м ударом куран-
тів 31 грудня — гроші просто перетво-
рюються на гарбуз.
 До речі, я порахував, скільки судно 
коштуватиме кожному українцю. От 
по скільки ми умовно «скидуємось» на 
криголам для науки. 252 млн гривень 
ділимо на 42 млн мешканців України 
— і ми отримаємо 6 гривень. Тобто мен-
ше, ніж один жетон на метро. Кожен 
українець здає менше одного жетона на 
метро, щоб наступні 20 років ціле по-
коління наших науковців мало флот. 
У масштабах країни це копійки.
 ■ А в масштабах воюючої країни?
 — Ще менше! Ціна нашого криго-
лама — один танк «Оплот». Я дуже не 
проти танків «Оплот», але є нюанс. 
Знаєте, в 2014 році, коли я служив в 
«Айдарі», якось у мене на очах горіло 
чотири танки одночасно. Вибачте, танк 
на війні — це розхідний матеріал. І за-
куповувати їх треба десятками, сотня-
ми, тисячами!
 Плюс-мінус один танк в балансі на-
шої російсько-української війни дуже 
мало відіграє. Зате в масштабі нашої 
науки нуль науково-дослідного фло-
ту чи один океанський корабель — різ-
ниця принципова. Знаєте, в 2014 році, 
коли ми кидали все заради фронту, 
була одна ситуація. Але зараз не 14-й 
рік. Зараз триває війна на виснаження, 
і ця війна, на жаль, може тривати дуже 
довго, тому й стратегії потрібні інші. 
Є чудова прогресивна держава Ізраїль, 
яка досягнула величезних успіхів, при 
тому, що в них війна такої млявої ін-
тенсивності триває з року в рік деся-
тиріччями. Ізраїль не поставив життя 
на паузу, не вирішив, що поки війна, 
то країна не має розвиватися, не тре-
ба нікого вчити, не треба робити науку. 
Навпаки, вони зробили війну одним зі 
стимулів розвитку нових технологій.
 Наша війна теж вимагає, щоб ми 
розвивали країну, а це не зробиш, ви-
нятково експортуючи хліб, як у скіфсь-
кі часи. Треба вкладатися в хайтек, на-
уку, тому що інакше ми можемо навіть 
виграти війну, а не буде для кого — всі 
освічені виїдуть. Та ще й велике питан-
ня, а чи при такому розкладі ми маємо 
шанс на перемогу. Адже, щоб виграти 
війну з набагато більшим за розміром 
і ресурсом противником, треба бути 
більш високої якості, ніж противник.
 Я переконаний, що затяжна війна має 
бути якраз аргументом для зростання та 
розвитку, зокрема науки та технологій. ■ 

(Друкується зі скороченнями)

«Академік Вернадський» — це насамперед місце для неперервних спостережень, які мають
повторюватися за одними і тими самими методиками з року в рік.
Фото з сайта wikipedia.org.
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