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ІнФорУМ

«Ми «зшиваємо» Україну і робимо Черкащину і Херсонщину ближчими. Це
стосується туризму, культури, освіти, економіки. Ми вже працюємо над тим, щоб
реалізувати цю угоду через конкретні заходи і проєкти».

Юрій Гусєв
голова Херсонської облдержадміністрації

■ ГУЧНА СПРАВА

■ НА ФРОНТІ

Рух до
фінальної
крапки?

Посіпаки звіріють

Підозрюваного в нападі
на Катерину Гандзюк
затримано у Болгарії
Тарас ЗДОРОВИЛО
Резонансний напад 31 липня 2018 року
на херсонську активістку Катерину Гандзюк, що призвів згодом до її загибелі, вже
дещо призабувся через потік новин, які
бомбардують і ошелешують нас щоденно.
І ось ця справа знову на порядку денному
— цими днями на території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого
розшукували за підозрою у причетності до
нападу на Гандзюк.
В офісі генпрокурора України повідомили, що затримання проведено працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками наших Генпрокуратури та СБУ. Голова вітчизняної Служби
безпеки Іван Баканов заявив: затримання — підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та
замовників є вкрай важливим. «Суспільство чекає від нас результатів, і ми цілеспрямовано рухаємось до того, аби поставити в цій справі фінальну крапку», — зазначив посадовець.
Нагадаємо, що Катерину Гандзюк зловмисники облили сірчаною кислотою біля
під’їзду її будинку в Херсоні — опіками
було уражено 40% тіла: після перенесення кількох операцій 33-річна Катерина померла 4 листопада 2018 року. За підозрою у
причетності до її вбивства після активного
збурення активістів по всій країні затримали п’ятеро людей, а вже 12 листопада стало
відомо про арешт Ігоря Павловського — колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука. У лютому 2019-го Генпрокуратура оголосила голові Херсонської облради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Суд обрав
йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу в
майже 2,5 млн гривень. Невдовзі Мангеру
змінили підозру — на «замовлення завдання тілесних ушкоджень». У червні минулого року п’ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3
до 6,5 року позбавлення волі, але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені й не покарані.
У Херсоні 20 січня уже цього року під
час спецоперації з метою припинення
діяльності злочинної організації у Херсонській області та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку
Катерину Гандзюк було проведено понад
30 обшуків та оголошено підозру дев’яти
особам. (Павловського під час цієї спецоперації вдруге затримують). Наступного дня
Печерський суд столиці обрав запобіжний
захід для Павловського у вигляді взяття
під варту до 4 березня 2020 року. А ось адвокати голови Херсонської ОДА Владислава Мангера заявили, що звернулися до Європейського суду з прав людини щодо грубого порушення його прав.
Додамо, що після загибелі Катерини
Гандзюк Українська школа політичних
студій у 2018-му заснувала щорічну стипендію за громадянську позицію імені загиблої активістки, яка була координаторкою Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області, а також депутаткою Херсонської облради V скликання та
Херсонської міської ради VI скликання,
в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. ■

За останні дні троє наших воїнів загинули, п’ятеро отримали поранення
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Ситуація на фронті
загострюється,російські
окупанти активно застосовують заборонене Мінськими угодами озброєння,
безпілотні літальні апарати (БПЛА) та снайперів.
У більшості випадків противник веде вогонь у темну пору доби, хоча останнім часом почастішали випадки застосування зброї і
вдень.
За минулі чотири доби
збройні формування Російської Федерації та їхні
посіпаки
12+10+12+11
разів порушили режим
припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та
82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої
стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»
зафіксовано обстріли наших позицій поряд iз населеними пунктами Красногорівка, Лебединське,
Старогнатівка, Новогригорівка, Гнутове, Піски,
Павлопіль, Авдіївка, Березове, Широкине, Талаківка, Опитне, Невель-

❙ Євген Щуренко з Одеської 28-ї окремої механізованої бригади
❙ загинув 26 січня.
ське, Водяне, Новоселівка
Друга.
На донецькому напрямку в районі відповідальності
оперативнотактичного угруповання
«Північ» позиції наших
захисників обстріляли
неподалік Оріхового, Новотошківки, Кримського,
Верхньоторецького, Катеринівки, Новолуганського, Луганського, Хутора Вільного, Верхньоторецька. В районі точки
розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог вiв обстріл зі
стрілецької зброї.
За цей період троє наших воїнів загинули,
п’ятеро отримали поранення.
Черговим показовим

проявом нехтування будьяких правил та домовленостей стало використання збройними формуваннями Російської Федерації БПЛА для повітряної
розвідки та коригування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ.
Представниками місії було
повідомлено про 6 запусків БПЛА СММ у районі
ділянки розведення сил i
засобів «Золоте» та у 5-кiлометровiй зоні навколо
неї з тривалістю польотів
2-4 години. Також за час,
який був заявлений для
польотів БПЛА ОБСЄ, обліковано сiм випадків застосування БПЛА збройними формуваннями. Фе-

дерації у тих самих районах. Показовим є те, що в
цей час відбувалося збільшення кількості порушень
режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі з використанням артилерійських систем калібру
152 мм i 122 мм, мінометів
калібру 120 мм.
Тобто окупанти ведуть
повітряну розвідку, використовуючи як прикриття
безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ.
Також, за даними Головного управління розвідки, терористи збільшили кількість розвідувальних груп та інтенсивність
їх застосування у районах
лінії зіткнення.
Найбільша активність
таких груп спостерігається
на Бахмутському, Торецькому, Сiверськодонецькому, Попаснянському та
Маріупольському напрямках. Також від початку
цього року противник вжив
заходи з підвищення рівня взаємодії розвідувальних груп зі снайперськими та артилерійськими
підрозділами, повідомили в ГУР. Окупанти намагаються підвищити ефективність розвідки з пошуку та виявлення потенційних цілей для нанесення
втрат у лавах ЗСУ. ■

■ ГРОМАДА

Дружитимуть областями
Черкащина та Херсонщина прокладають маршрути спільнодії
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська обласна
державна адміністрація підписала угоду
про співпрацю з Херсонською, а голови
ОДА Роман Боднар та
Юрій Гусєв обговорили конкретні напрямки співробітництва.
Про це «Україні молодій» повідомили в
Черкаській ОДА.
«Однією з перспективних для розвитку співробітництва між Черкаською
та Херсонською областями,
завдяки
природним
багатствам та культурно-історичній спадщині, є галузь туризму. Наші регіони
різні за своєю географічною та економічною структурою, але
вони спільні у своїй
меті, у прагненні
бути ефективними,
успішними», — прокоментував мету під-

писання угоди голова
Черкаської ОДА Роман Боднар.
За його словами, вже до Шевченківських днів планують запустити «потяги дружби» і сформувати групи дітей із
Черкащини та Херсонщини для туристичних, освітніх візитів. Улітку на Чорноморських іграх чекатимуть черкащан.
«Підписання
цієї
угоди для нас означає, що ми «зшиваємо» Україну і робимо
Черкащину і Херсонщину ближчими. Це
стосується туризму,
культури, освіти, економіки. Ми вже працюємо над тим, щоб
реалізувати цю угоду
через конкретні заходи і проєкти», — додає голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.
До речі, Черкащина нині працює над

розробкою бренду регіону і у сфері брендингу ознайомлювалася з досвідом Херсонської ОДА. Також
є перспективи співпраці двох областей
і в роботі по річковому судноплавству.
У перспективі, після відновлення Черкаського аеропорту,
розвиватимуть напрямок малої авіації,
співпрацюватимуть в
оздоровленні на морі
дітей з інвалідністю,
чорнобильців, учасників АТО.
Як зауважила директорка Агенції регіонального розвитку Черкащини Любов Ропало, є низка ідей для розвитку
і поглиблення економічної інтеграції
двох регіонів. «Є ідея
розробки та реалізації міжрегіональних
проєктів із популяризації локального
продукту, внутріш-

нього туризму, зокрема гастротуризму.
У Херсонській області вирощують мідії,
чорноморські устриці, а у нас, на Черкащині, набирає обертів
вирощування
равликів. І варто ще
цього року провести
кілька міжрегіональних форумів з обміну
досвідом із розвитку
об’єднаних громад»,
— наголошує пані
Любов.
Нагадаємо, що
Черкащина вже має
чотирирічний позитивний досвід міжрегіонального партнерства з Тернопільською ОДА. Дві
області досить успішно співпрацюють у сфері розвитку малого та середнього підприємництва. У партнерстві
залучили Програму USAID «Лідерство в економічному
врядуванні» до ство-

рення регіональної
Стратегії розвитку
малого та середнього підприємництва
Черкаської області
на 2017—2020 роки
та Програми реалізації цієї Стратегії.
Також Черкаська та Тернопільська
області є пілотними
регіонами-учасниками проєкту Міністерства
розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України
та Офісу розвитку
малого та середнього підприємництва
(SMEDO) щодо функціонування
мережі Інформаційних
пунктів підприємця (ІПП). У рамках
цього проєкту торік
у грудні в Золотоноші, Шполі та селі
Білозір’я Черкаського району на базі
Центрів надання адміністративних послуг відкрито інформаційні пункти підприємця, які стали
консультаційними
пунктами, де можна
отримати інформацію щодо започаткування та розвитку
власної справи. ■
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■ СУД ТА ДІЛО

Звинувачують
лісничого без ніг
Фатальний постріл: самооборона чи вбивство?
Ірина КИРПА
У Херсоні за смерть браконьєра судять кіборга, який
захищав Донецький аеропорт. Трагедія сталася в лісосмузі між селами Малі Копані та Поди на Херсонщині,
коли ветеран АТО Віталій
Григор’єв, який останнім часом працював лісничим, патрулював угіддя. Віталій переконує, що браконьєр почав
таранити його автомобілем,
тому чоловік був змушений
захищатися. «Я мав за мету
вивести з ладу двигун машини та зупинити транспорт, що
їхав просто на мене, — заявив
у суді Віталій Григор’єв. —
Людину вбивати не хотів».
Проти ветерана АТО з позивним «Лісовик» порушено
кримінальну справу за стат-

тею 118 КК України («умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця»). Санкції
цієї статті передбачають три
роки тюремного ув’язнення.
За розслідування резонансної справи взялися слідчі
Державного бюро розслідувань.
На час проведення слідства суд відпустив Віталія
Григор’єва на свободу під особисте зобов’язання прибувати
до слідчого, прокурора або до
суду за викликом. Суддя також винесла рішення відсторонити лісника від займаної
ним посади на два місяці з огляду на те, що один зі свідків
у справі перебуває під його
прямим підпорядкуванням.

Адвокат Віталія Григор’єва Марина Єлісєєва розповіла, що її підзахисний
втратив у бою на Донбасі обидві ноги та чотири роки їздив
на інвалідному візку; лише
після того як навчився ходити на протезах, влаштувався
працювати до лісництва. Він
інвалід I групи та єдиний годувальник у родині, має винятково позитивні характеристики на роботі та поза нею.
У лісгоспі працівника також захищають. Кажуть, носити з собою мисливську рушницю мав право, тому що лісова охорона прирівняна до
поліції. «Машину, яка їхала на
Григор’єва, раніше не раз помічали на місці незаконних вирубок лісу, — сказав керівник
Великокопанівського лісового
господарства Юрій Савлук. —

Випадки, коли травмують працівників Держлісохорони, непоодинокі. За останні три роки
подібні події фіксували регулярно: то помічника лісничого
придавили до дерева; того побили; тому ноги віддавили — й усе
це залишається безкарним.
Тим часом рідні загиблого
обурені м’якою мірою запобіжного заходу обвинуваченому.
За їхніми словами, в селі, де
живуть, немає газу, опалювати будинок можна лише за допомогою грубки, багато хто
тримає теплиці, ось i доводиться їздити в ліс по дрова. «Я не
виправдовую його, було б законно, якби Руслана зловили
та оштрафували, але за що вбивати? За що позбавляти життя
людину, за в’язанку дров?» —
плаче дружина загиблого Ірина Верещак.
Сестра Руслана показала відео з місця трагедії, на якому
видно, що це не територія лісництва, а землі запасу, де була
пожежа та залишилося багато
сухих дров. Чоловік пішов туди
з трьома родичами, не втік разом з усіма, тому що хотів забрати машину.
Слідство у резонансній
справі триває. Очікується
проведення слідчого експерименту за участю Віталія
Григор’єва і висновки балістичної експертизи, яка повинна підтвердити або спростувати слова обвинуваченого. ■

■ СПАДЩИНА

«Щедрик» хоче повернутися в дитинство
На відновлення будинку Миколи
Леонтовича зібрали 150 тисяч гривень
Євдокія ФЕЩЕНКО
У день пам’яті автора мелодії всесвітньо відомого українського «Щедрика» —
композитора Миколи Леонтовича— на великому благодійному концерті збирали кошти,
аби врятувати від остаточного
руйнування будинок на Вінниччині, з яким пов’язують
дитинство легендарного самородка. Нагадаємо, в ніч на 23
січня 1921 року Миколу Леонтовича — 43-річного композитора, який до того працював в
уряді Української Народної
Республіки і відстоював право існування Української автокефальної церкви, активіста «Просвіти» в Тульчині — у
батьковій хаті в селі Марківка застрелив чекіст. Це стало
відомо не одразу. Лише після наполегливих домагань
музично-мистецької проукраїнської спільноти у Києві
знати правду про цю смерть 9
лютого з’явився секретний рапорт начальника Гайсинської
районної радянської робітничо-селянської міліції про те,
що «агент уездчека Грищенко выстрелом из винтовки
убил сына священника с. Марковки...» Офіційно повідомили про смерть Миколи Леонтовича 2 березня. А рапорт
радянська влада приховувала десятиліттями. Тим часом
«Щедрик» українського композитора став для всього світу
справжнім гімном Різдва, почавши тріумфальну ходу Європою з Хором Кошиця ще за
життя скромного подільського Орфея.
«Він справді велика одиниця серед музичних кіл, із

великими здібностями й талантом; він — ніби різьбяр у
музиці, що творить найтонші
музичні вартості», — казав
про Миколу Леонтовича композитор Кирило Стеценко.
За участі українських
зірок та благодійного аукціону в Києві вдалося зібрати 150
тис. гривень. Ініціативу президентки Фонду гуманітарного розвитку України Наталії
Заболотної підтримали артисти та митці. Відкрили вечір
вшанування Миколи Леонтовича хор «Щедрик», поет і видавець Іван Малкович та юний
скрипаль-віртуоз Ілля Бондаренко. На сцені культурного
центру Freedom Hall виступили також Наталя Могилевська, Тayanna, Тоня Матвієнко,
Jerry Heil, Viktoria Vasalati,
Анна Буткевич.
Під час заходу провели
відкритий благодійний аукціон, на якому було продано
вісім творів мистецтва. Серед
лотів — фоторобота Ігоря Гайдая «Сємка», колажний жакет Revolution американо-української мисткині Ольги Рондяк, картини львівських митців Михайла Демцю «Весна»
та «Три копиці» Ореста Білоуса, роботи «Любов» київської
художниці Олександри Жумайлової-Дмитровської і Романа Мініна «Дзеркало нашої
духовності». Найажіотажнішими лотами стали дві сукні відомої української дизайнерки Юлії Магдич та лампа
«Бойківська хата» архітектора Павловського, виконана в
технології Tiffani.
«Головна місія громадянського суспільства — будити. За ці два роки нам вда-

❙ Відкрити музей Миколи Леонтовича планують у селі Шершні
❙ Вінницької області.
❙ Фото з сайта ukranews.com.
лося привернути увагу до факту руйнації будинку Миколи
Леонтовича в селі Шершні, —
розповідає Наталія Заболотна. — Вважаю великою перемогою те, що ми врятували його від планів влади Вінницької області про знесення.
Протягом двох благодійних
акцій Фонду гуманітарного розвитку України вдалося
зібрати 350 тис. гривень. Ми
розуміємо, що цього замало
для реновації й створення меморіального будинку Миколи
Леонтовича. Проте ми вже можемо профінансувати проєкт
реставрації й розбудови, а також створення інтер’єрних та
експозиційних рішень».
У планах благодійників і
місцевої громади реновація
та музеєфікація будинку. Окрім музею, планують створити на його базі дитячу музичну школу ім. Миколи Леонтовича, театр під відкритим
небом і постійну міжнародну
резиденцію Святого Миколая. У 2018 році за результа-

тами архітектурного конкурсу ескізів було обрано ескізпроєкт архітектора Олексія
Семірог-Орлика, який запропонував збереження будинку Леонтовича у максимально автентичному вигляді із
застосуванням сучасних технологій. До речі, останні два
роки в селі, де нині менше тисячі мешканців, проводили
культурно-мистецький фестиваль «Шершні Леонтовича».
Утім є ті, хто стверджує,
що будинок «фейковий» —
добудований-перебудований
після пожежі ще 1898 року,
вже після переїзду сім’ї священника Леонтовича. Направду було би дивним, якби
радянська влада, вбивши композитора і замовчуючи його
загибель і діяльність, зберігала меморіальний будинок, де
проходило його дитинство. У
будівлі певний час була колгоспна контора, останнім часом його частина була відділенням Укрпошти. ■
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■ БУДЬТЕ ЛЮДИ!

Зіпсована
«вітрина»
У Маріуполі бездомні
собаки приречені на
смерть
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Донецька область
Днями героєм багатьох телевізійних сюжетів став собака Дік, який,
проживши все життя на подвір’ї
металургійного комбінату, потрапив до маріупольського комунального притулку «Щасливі тварини».
Доля вівчарки змінилася через правила техніки безпеки, які забороняють перебування чотирилапих на
території підприємств. Утім, старому псу, що мимоволі змінив «адресу
проживання», неймовірно пощастило. Його побачив у новинах робітник
комбінату й забрав до себе.
«Зіркою» екрану Дік став через досить сумну історію. Як
з’ясувалося, у Маріуполі, що прагне
стати «зразковою вітриною українського Донбасу», зовсім не вирішена проблема бездомних тварин. Тобто на роботу комунального
підприємства, яке було створене у
2017 році саме з цією метою, мерія
виділяє два мільйони гривень на
рік. Цих грошей не вистачає навіть
на те, аби замінити у приміщеннях
електричні лампочки, а про повноцінне харчування і цивілізований
догляд не йдеться взагалі. Тварини
тут голодні й виснажені, тому нагадують бранців живодерні.
Як говорить директорка Олена
Швидка, на підприємстві досі немає постійного ветлікаря, фельдшера, ніколи не було кінолога та працівника з прилаштування собак, а
недавно звільнилася і доглядальниця за тваринами. Загалом чотирилапі зараз живуть у жахливих
умовах, що й змусило зоозахисників привернути до гострої проблеми
увагу громадськості. Питання зрештою з’явилося у повістці денній міськради, після чого бюджет «Шасливих тварин» збільшили вдвічі. Але
й чотири мільйони для такого КП
— досить скромна сума, оскільки до
цього кошторису входить і заробітна плата працівників. Результат чиновницької ощадливості дуже плачевний: у 2018 році в Маріуполі через евтаназію знищили 874 собаки,
у 2019 — 1217.
Той факт, що тварин тут присипляють сотнями, не приховували, але й
не говорили відкрито. Цим ніхто особливо і не цікавився, допоки проблему не почали виносити у публічний
простір працівники, які звільнилися восени. Громада міста, волонтери та зоозахисники вирішили взяти
КП під контроль і тепер слідкують,
аби тварин не знищували без наявності медичних показників. До таких відносять смертельну хворобу
та агресивність, що не підлягає коригуванню. Активісти також домоглися, аби в місті знову запрацювала
мобільна операційна, яка дозволяє
стерилізувати тварин на місцях їхнього проживання. Пересувну станцію на кошти Нідерландів придбали ще на початку 2018 року разом зі
спеціальними хірургічними пакетами. Утім коли останні закінчилися,
проєкт одразу закрили.
Зазначимо, що Маріуполь отримує значні грантові кошти від європейських фондів та інституцій. За
бажання, містяни могли б отримати фінансову допомогу на вирішення і питання бездомних тварин, бо
цивілізований світ дуже чутливий
до проблем чотирилапих. ■

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ КОЛІЗІЇ

■ ПАРТАКТИВ

«Слуга народу»: Виборчий горизонт
УКРОПу:
дочасних місцевих виборів не буде
Тетяна МИХАЙЛОВА

Провладна партія відмовилася від проведення
в Україні дочасних виборів до місцевих рад. Про
це сказав спікер Верховної
Ради України Дмитро Разумков.
Тобто чергові місцеві вибори мають пройти, як зазначено в законі, 31 жовтня 2020 року.
Однак за час, що залишився до виборів, у країні
має завершитись процес
децентралізації. За словами голови ВР, це дозволить
місцевій владі отримати
більше можливостей для
перетворень.
Перезавантажити посвоєму, по-новому чи постарому — очевидно, також
входить у визначення перетворень.
Принаймні таку думку висловив голова парламентської фракції «Слуги
народу» Давид Арахамія.
«Буде перезавантаження. Нам докоряють зараз,
кажуть: «У вас же вся влада, але ви нічого не робите,
я ось живу й у мене в місті
— ями на дорогах». А це на
місцевому рівні, ми на цю
ситуацію майже не впливаємо зараз, окрім силового блоку... Люди чекають
радикальних змін на місцях, треба перезавантажувати владу», — аргументує
народний депутат.
Наразі провладна партія працює над стратегією,
як побудувати регіональні штаби і як взаємодіяти
з місцевими елітами. Останнє питання дуже делікатне і складне в ситуації,
де місцеві еліти мають дав-

ню історію і глибоке коріння. На поступки доведеться йти обом сторонам. Ціна
питання вочевидь уже актуальна тема.
Голова фракції поскаржився, що зараз «багато
негативу в регіонах», адже
люди невдоволені, що в офісах «Слуги народу» «повна
невизначеність». Але він
обіцяє, що до кінця лютого
партія матиме чітку стратегію з відповідальними особами, які будуть «розгортати партійну систему по Україні».
Розробкою
виборчої
стратегії займається керівник штабу «Слуги народу»
на минулих виборах до Верховної Ради Олександр Корнієнко. І хоча, як заведено,
в цій команді є і соціологи, і
медійники, і політтехнологи, вітчизняний досвід попереднього «сватання» з однієї партії в іншу підказує,
щоб без силового, податкового блоку та битви компроматів і на цей раз не обійдеться.
Нагадаємо, що місцеві
вибори в жовтні пройдуть за
новим виборчим кодексом iз
нормою про відкриті списки. Кодекс набрав чинності
з 1 січня 2020 року. Окрім
пропорційної системи виборів із відкритими списками, він гарантує гендерний
баланс та інші новації.
А тим часом дещо стихла тема дочасного розпуску Верховної Ради. Як заявив голова парламентської фракції «Слуги народу»
Давид Арахамія, ймовірність дострокового припинення повноважень нинішньої Верховної Ради зменшилась із 75 до 40%. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Вплив релігії на «уми» важко переоцінити, навіть у наш
час науково-технічного прогресу. Особливо це актуально для України, адже «північний брат» веде не лише війну на сході нашої держави із
застосуванням своєї військової армади, а й активно просуває гібридну війну на всій території нашої країни — маючи за ідеологічних бійців попів
московської церкви, які прикриваються першою частиною
офіційної назви УПЦ МП. Однією з таких релігійних цитаделей РФ в Україні (і це не новина) є Києво-Печерська лавра.
Цю святиню московські
попи безбожно перебудовували-добудовували на свій розсуд. Це будівниче святотатство вже не один рік викликало
тривогу в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — міжнародної організації, спеціалізованої установи ООН, яка за
співпраці своїх членів-держав
у галузі освіти, науки, культури сприяє охороні пам’яток
культури тощо.
Укотре Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в липні нинішнього року в Китаї
розгляне питання збереження об’єкта всесвітньої спадщи-

з Коломойським, але без «Слуг»?
Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ
Апетит приходить під час
прийому їжі, а політичний —
узагалі можна назвати неконтрольованим об’їданням. Партія «Слуга народу» дуже швидко причастилась до цього солодкого короваю і, як буває
зазвичай при діабеті, апетит виробився невгамовний. Тому сателітам, тим більше конкурентам розраховувати на своє меню
за столом навіть мріяти не доводиться. Проте дещо підзабутий широким загалом УКРОП,
який пов’язують з олігархом,
«хрещеним» батьком президента Ігорем Коломойським, як виявилось, не проти підкачати
свої, дещо атрофовані політичні біцепси. І перша політична
фізкультрозминка УКРОПу —
вибори в об’єднаних територіальних громадах — вказує
на те, що ця політична сила має
намір самостійно йти на місцеві
вибори. До того ж, подейкують,
це пов’язано з невдалими переговорами щодо висунення своїх
кандидатів від партії «Слуга народу». Нібито член політради
партії УКРОП і нардеп iз групи «За майбутнє» Ігор Палиця
отримав відмову від партії влади під час спроби домовитись
про висунення частини місцевих депутатів УКРОПу від владного пулу.
Нагадаємо, що, згідно із законом, чергові вибори до місцевих рад повинні пройти 25 жовтня 2020 року.
Однак сам Ігор Палиця інформацію про переговори з владою
не підтверджує. Зрозуміло, що в
політиці мало хто двері зачиняє

❙ Ігор Коломойський.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.
наглухо, тим більше коли переговорні процеси лише починаються. Але було б дивним, якби
УКРОП, який, наголосимо, знову пов’язують з Ігорем Коломойським, ні про що не намагався
домовитися з правлячою силою.
Хтось у це вірить? Наразі відомо
те, що УКРОП лише визначається з регіонами, де буде активно
проштовхувати своїх представників та розробляє чіткі критерії
відбору кандидатів на місцеві вибори.
Цікаво, що, за одним із
варіантів, власне президентська
сила «Слуга народу» може відмовитися від кандидатів, які були
представниками місцевої влади,
а за іншим — не схвалить висування лише одіозних представників. Хоча, знову ж таки, що
й кого вважати одіозним, у партії влади не зазначають. Про УКРОП умовні союзники говорять

■ СПАДЩИНА

Місток спотикання
Місія ЮНЕСКО в лютому інспектуватиме Київ
ни «Київ: Собор Святої Софії та
прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра».
Ініціатором цього стало Міністерство закордонних справ
України, яке запропонувало
КМДА і Мінкультури прийняти в Києві перед тим, у лютому,
моніторингову місію для оцінки стану об’єкта з метою уникнення можливості його внесення в список об’єктів, що перебувають під загрозою.
У листі МЗС від 28 грудня 2019 року (зареєстрованого
лише 13 січня 2020 року), зокрема, йдеться: «9 червня — 9
липня 2020 року в м. Фучжоу,
Китай, відбудеться 44-та сесія
Комітету всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, під час якої важливим для України буде розгляд
питання про стан заощадження
об’єкта всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої
Софії та прилеглі монастирські
споруди, Києво-Печерська лавра». У разі, якщо за підсумками обговорення буде підтвер-

джено наявність загрози зазначеному видатної універсальної цінності об’єкту, існує
ризик включення його до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як об’єкта, що перебуває
під загрозою».
Наголошується, що українська сторона повинна до
1 лютого 2020 року подати до
Секретаріату ЮНЕСКО оновлений звіт про стан збереження зазначеного об’єкта, який
буде розглянуто в ході сесії
КВС ЮНЕСКО. «У рішенні міститься звернення до української сторони щодо доопрацювання Плану управління зазначеним об’єктом, а також
прийняття та імплементації
Генерального плану Києва»,
— підкреслюється в офіційному листі.
У документі повідомляється, що в грудні 2019 року було
передано в Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО листа міністра культури, молоді
і спорту, адресованого дирек-

тору Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та директору
Міжнародної ради з охорони
пам’яток та історичних місць,
яким підтверджується готовність Мінкультури прийняти загальну Реактивну моніторингову місію з метою оцінки стану збереження об’єкта
всесвітньої спадщини «Київ:
Собор Святої Софії та прилеглі
монастирські споруди. КиєвоПечерська лавра» в період з 10
до 15 лютого 2020 року.
У МЗС поінформували, що
під час зазначеної сесії передбачено розгляд питання про
модифікацію кордонів буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ:
Собор Святої Софії та прилеглі
монастирські споруди. КиєвоПечерська лавра». У МЗС пропонують Міністерству культури, молоді та спорту України у взаємодії з КМДА, щоб
уникнути прийняття рішення
КВС ЮНЕСКО щодо згаданого об’єкта, яке може мати не-

неохоче, про підтримку кажуть
лише винятково як про одиничні
випадки. Більшу ставку роблять
на підтримку представників «Самопомочі». Треба ж щось робити
з партією Садового — мера міста, яке підтримує і досі вважає
своїм президентом Петра Порошенка. Солодкий мед влади саме
той продукт, куди можна залипнути з непередбачуваними (іноді
незворотними) для політичних
перспектив наслідками. Або взагалі їх у тому замісі й втратити.
Нагадаємо, що у «Слуги народу» у Верховній Раді дванадцять вихідців з місцевих осередків партії УКРОП.
І хоча вибори до місцевих рад
припадають на кінець жовтня,
в партії влади повідомляли про
готовність провести й дострокові
місцеві вибори, якщо вдасться раніше закінчити об’єднання
громад у сільській місцевості. ■
бажані наслідки для позитивного позиціонування України
на міжнародній арені, завчасно вжити належних заходів у
рамках виконання відповідних рішень попередніх сесій
КВС ЮНЕСКО і підготовки до
його 44-ї сесії.
Додамо, що в лютому 2019
року на виконання рекомендацій 42-ї сесії ЮНЕСКО, які відповідно до Закону «Про охорону культурної спадщини», є
обов’язковими для виконання,
Україна подала до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО матеріали щодо розширення охоронної (буферної) зони об’єкта
«Київ: Собор Святої Софії та
прилеглі монастирські будівлі,
Києво-Печерська лавра». Згідно з цим проєктом, ділянка, на
якій зараз зведено мостовий
пішохідно-велосипедний перехід, буде потрапляти в межі буферної зони.
Нагадаємо: Україна є членом ЮНЕСКО ще з 12 травня
1954 року. З 1962-го в Парижі функціонує Постійне представництво нашої держави при
ЮНЕСКО. Це членство стратегічно орієнтоване на сприяння розширенню міжнародного співробітництва наукових,
освітніх і культурних інституцій шляхом забезпечення їх
участі у програмній діяльності
Організації. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ 2020
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■ ЯК ЦЕ БУЛО...

Тарас ЗДОРОВИЛО

Завдяки старанням радянської пропаганди у багатьох ще й донині
залишилися викривлені уявлення про Організацію українських націоналістів — український громадсько-політичний рух, який від початку
створення (а основним регіоном діяльності ОУН спершу були Східна Галичина та Волинь) ставив собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави. І мало хто задумується нині, що
якби не ОУН, не жертовність її очільників та тисяч рядових членів, то
не відомо, наскільки б iще була історично відтермінована українська
державність. Про історію Організації українських націоналістів, якій
цими днями виповнюється 91 рік, розповів нинішній голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

«Перед прийняттям до ОУН
людей ретельно перевіряли
на ідейність»

Готувались воювати на два
фронти: з нацизмом
і більшовизмом

— В історії українського національно-визвольного руху
діяльність ОУН посідає особливе
місце, — говорить Богдан Остапович. — Це один із найорганізованіших і наймасштабніших
етапів боротьби українського народу за власну державність.
Конгрес українських націоналістів, на якому створено
ОУН, розпочав роботу у Відні 28
січня 1928 року й тривав до 3 лютого. У ньому взяло участь 28 делегатів і двоє гостей. Було обрано керівний орган ОУН до проводу українських націоналістів,
який очолив Євген Коновалець,
увійшли Микола Сціборський,
Дмитро Андрієвський, Володимир Мартинець, Юліан Вассиян, Микола Капустянський,
Петро Кожевників, Любомир
Костарів. Було ухвалено Устрій
ОУН, який, окрім організаційної
структури, визначив ставлення
ОУН до головних політичних, соціальних, економічних та культурних проблем життя України.
Дуже швидко широкий загал
як на еміграції, так і в Україні
відчув дію ОУН. Вона розгорнула діяльність у трьох напрямах: революційно-підпільному
на окупованих землях, ідеологічно-виховному та політичнорепрезентаційному, тобто пропаганди української справи на
зовнішньополітичній арені.
Добір до організації був дуже
суворим. Перед прийняттям до
лав ОУН людей ретельно перевіряли щодо їхньої ідейності та
готовності вести небезпечну підпільну роботу. Кожен член ОУН
складав присягу на вірність українській нації, Організації українських націоналістів та Проводові ОУН.
Наприкiнцi першої половини 1930-х років було здійснено
кілька бойових акцій, які виразно заманіфестували готовність ОУН до непримиренної боротьби: зокрема, було ліквідовано міністра внутрішніх справ
Польщі Пєрацького, особисто
відповідального за так звану пацифікацію, що призвело до масових арештів і знущань над українцями. Також виконано цілу
низку експропріаційних акцій,
коли з державних польських установ вилучали гроші для проведення революційної боротьби.
Також ОУН ініціювала широкі
саботажні акції, які підривали
польську економіку, а крім того,
відбувалися постійні збройні сутички з поліцією.
Авторитет ОУН серед народу
зростав, але паралельно посилювалися репресії окупаційної влади. Тільки за підозрою приналежності до ОУН українця могли ув’язнити до п’яти років. Із
метою придушення національно-визвольного руху було відкрито концтабір «Береза Картузька», куди кидали українських патріотів.
Наприкiнцi 1930-х років мережа ОУН поширилася з Галичини й Волині — на Буковину й
Закарпаття, і є підстави вважати, що окремі члени ОУН проникали в підрадянську Україну.

Широкого розмаху набула
ідейно-виховна робота: ОУН випускала велику кількість легальних і нелегальних видань, які поширювалися в усьому світі. В українських поселеннях Європи та
Америки створювали громадські
організації, які, окрім моральної
підтримки ОУН, проводили велику пропагандистську роботу,
а також організовували збір коштів. У 1930-х роках такі організації було створено у Франції, Німеччині, США, Канаді, Бразилії,
Аргентині, Парагваї та на Далекому Сході. Такі бюро існували
у Лондоні, Женеві та Римі й були
навіть налагоджені напівофіційні
контакти ОУН з урядами багатьох країн світу.
У травні 1938 року в нідерландському Роттердамі спеціально підісланий більшовицький агент, який виконував пряме
доручення Сталіна, вчинив смертельний замах на голову Проводу
ОУН Євгена Коновальця. У серпні 1939 року в Римі на другому великому зборі українських націоналістів очільником ОУН було обрано Андрія Мельника.
Основні політичні події почали розгортатися у Східній і Центральній Європі. Так, у 1938 році
Мюнхенським договором була
розчленована Чехословаччина.
Українцям, які проживали на
території сучасного Закарпаття,
вдалося добитися від Праги права
на автономію, яке було їм обіцяне
ще 1918 року, коли створювалася
Чехословацька держава.
На Закарпатті діяли кращі
кадри ОУН, а тому дуже скоро
ОУН охопила своїми впливами
політичне, економічне, культурне життя маленької автономії. У
лютому 1939 року були проведені
вибори до Сейму Карпатської України, на яких перемогла коаліція
самостійницьких сил, яку підтримувала ОУН, але вже у березні Німеччина окупувала Чехію.
Словаччина проголосувала незалежність під протекторатом Німеччини, яка віддала Угорщині
Карпатську Україну. Щоб зберегти свою незалежність, Сейм
15 березня 1939 року проголосив
повну державну незалежність
Карпатської України.
Натомість Угорщина ввела
свої війська на Карпатську землю, щоб придушити вільні прагнення українців. Створена членами ОУН «Карпатська Січ» більше
місяця вела смертельну боротьбу
з мадярськими окупантами, однак сили були нерівними — Карпатська Україна не встояла.
Після цих подій провід ОУН
змушений був зайняти чітку позицію щодо політики гітлерівської Німеччини, яка не приховувала своїх реваншистських намірів
і прагнула розв’язати війну.
Карпатська Україна виявила
справжнє ставлення німців до українського питання, а тому позиція Проводу ОУН була виразно антинімецькою. ОУН самостійно почала готуватися до можливої війни, розраховуючи на власні сили й
готуючись до фронту з двома окупантами: німецьким нацизмом і
російським більшовизмом.

Роковини з гірчинкою
Якби не ОУН, українська державність могла бути історично
відтермінована на невизначений період
Протистояння «бандерівців»
i «мельниківців»
Напередодні війни в ОУН стався розкол: група молодих націоналістів на чолі зі Степаном Бандерою, яка після окупації Польщі
Німеччиною повернулася з тюрем
і була відірвана від діяльності Організації, в ультимативній формі почала домагатися від Проводу ОУН i його голови полковника
Мельника змінити тактики ОУН,
а також усунути з Проводу кількох його членів. Конфлікт набрав
гострих форм і призвів до розколу — від ОУН відійшло оточення
Бандери, яке в лютому 1940-го
утворило «Революційний провід ОУН» і перебрало собі назву
ОУН-Р (пізніше ОУН-Б; ОУНСД). Безумовно, що розкол значно послабив національно-визвольний рух, але не міг зупинити
визвольної боротьби. Із початком Другої світової війни в Україну вирушили похідні групи
ОУН, завданням яких була організація українського політичного, економічного, культурного й церковного життя.
Політичним виявом державницьких устремлінь став Акт 30
червня 1941 року, коли з ініціативи ОУН-СД у Львові було проголошено Тимчасове крайове
державне правління. У радян-

❙ Богдан Червак.
імпульс бойовим діям Української повстанської армії.
Якщо взяти до уваги, що активність ОУН поширювалася
на всі українські етнічні землі, а збройний опір іще довго не
припинявся й після закінчення
Другої світової, то можна зробити однозначний висновок: ОУН
і націоналістичний рух стали
незаперечним свідченням готовності українського народу зі

ОУН і націоналістичний рух стали незаперечним
свідченням готовності українського народу зі зброєю
в руках відстоювати ідею національної самостійності.
ській історіографії цей факт висвітлювали як антинародний.
Сьогодні можемо стверджувати, що ця подія вийшла за рамки як німецької політики, так і
більшовицьких планів.
В умовах німецької окупації
виразником інтересів української нації стала Українська національна рада, що була результатом державницьких змагань
ОУН під проводом Мельника. У
політичному сенсі діяльність УНРади, особливо її київський період, мали велике значення. Після заборони діяльності УНРади в
Києві її представники урочисто
підписали Акт злуки Київської
УНРади з Національною радою у
Львові. До цього Акта долучився
Сейм Карпатської України, й таким чином постала Всеукраїнська національна рада.
Чималим досягненням ОУН
стало налагодження українського культурного і громадського
життя в Києві. У столиці виходив тижневик «Українське слово», функціонувала спілка українських письменників, низка
інших громадських установ.
Активність ОУН, націоналістичного руху в цілому не залишається поза увагою німців.
Уже в 1941 році у Львові ліквідовано Крайове правління, а в
1942 році в Києві — Українську
національну раду. Масові арешти прокотилися Україною: у Бабиному Яру розстріляно відому поетесу й діячку ОУН Олену Телігу, у концентраційному
таборі Заксенгаузен опинилися Мельник і Бандера, там же
по-звірячому був закатований
Олег Кандиба-Ольжич. Але саме
німецькі репресії дали могутній

зброєю в руках відстоювати ідею
національної самостійності.
У цілому близько п’яти тисяч членів ОУН стали жертвами
гітлерівського терору у боротьбі за визволення України. Після
війни основні сили ОУН вивели
за кордон. В Україні залишилися глибоко законспіровані відділи, що не припиняли діяльності
аж до відновлення незалежності
в 1991 році.

Дірки на обрусі Теліга
«ховала» тарілками
Відтак більшість головних
дійових осіб ОУН опинилися в
еміграції. Життя на чужині було
важким і нестерпним: ці люди не
мали спокою — на них постійно
чатували спецслужби Радянського Союзу. Офіційно від будьякої держави СРСР вимагав видачі «своїх ворогів», бо «немає
людини — немає проблеми».
Тож очільники ОУН були
змушені постійно переїжджати з однієї країни в іншу, а після Другої світової війни взагалі
покидати європейську частину й переправлятися за океан (у
США, Канаду, Бразилію чи Австралію). Бо тоді СРСР перед своїми союзниками по Другій світовій ставив питання руба: видати українських націоналістів...
Не легшим було життя і в довоєнний період — у 20-30-ті роки.
Мені доля випала познайомитися з жінкою, яка у Варшаві зустрічалася з Оленою Телігою (поетеса жила тут з 1929 по 1939 рік.
— Ред.) і мешкала з нею на квартирі. Коли я почав її розпитувати
про Телігу, то головне, що пригадала ця жінка про той період:
«Ми жили дуже бідно!». Пригада-

ла такий фрагмент: у якусь із неділь до них з Оленою мали прийти гості, але пригощати фактично
не було чим. Усе-таки щось зготували, але стіл довелося застеляти
дірявим обрусом (скатертиною),
бо іншого не було. І Теліга вийшла з ситуації: де були дірки — ставила тарілки...
Нам ще належить осмислити роль і місце ОУН у державотворенні. Особливо сьогодні,
коли ми вкотре вступили в буремний і складний період життя нашої держави. Період, який
не скріплює українську державу, а розбалансовує й розмиває її
національну ідентичність. Турбують заяви новоспечених чиновників, які, на мою думку, є
дуже небезпечними в контексті формування ідентичності української нації.
Передусім тривожать кроки
нового голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича, який, не приховуючи свого негативного ставлення до ОУН та її діячів, порушує тему Бабиного Яру й нібито
причетності до розстрілів там українських націоналістів. Мені
здавалося, що зі встановленням
пам’ятника Олені Теліги це питання закрите, тобто українська
влада сказала своє слово. І раптом пан Дробович заявляє, що
ОУН хоч безпосередньо й не брала
участі в розстрілах, але дала своїх
людей в оточення периметру Яру
під час них. Такі твердження,
які суперечать історичним фактам (бо історики вже довели, що
все це є радянсько-комуністично-московською пропагандою),
можуть збурити суспільство.
Крім того, нещодавно посольство Ізраїлю в Україні оприлюднило заяву до ВРУ з вимогою скасувати постанову про відзначення
цьогоріч 130-річного ювілею полковника Андрія Мельника. Нашому національному герою, непересічній особистості знову приписують антисемітизм. Вочевидь,
ізраїльське посольство вважає,
що може формувати якісь «чорні
списки», вказувати нашій Верховній Раді, які дати ми маємо відзначати, а які — ні, які постаті вшановувати, а яких цуратися. Та найгірше те, що від української влади
на подібні заяви — жодної реакції. А це означає, що наші керманичі стали на коліна, зігнули голову та хребет і погодилися з такими
«вказівками» збоку... ■
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■ ДАНИНА

Голокост: отямитися від
людиноненависництва
Головні урочистості відбулися в колишньому
нацистському таборі смерті Аушвіц
Ігор ВІТОВИЧ
27 січня у всьому світі відзначили
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні
вшановує жертв трагедії з 2012 року.
Генеральна асамблея ООН ухвалила 1 листопада 2005 року резолюцію
№ 60/7, якою проголосила Днем пам’яті
жертв Голокосту 27 січня. «Голокост,
який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості
представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям
пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм,
расизм та упередження» — йдеться у
документі.
Український інститут національної
пам’яті нагадує, що 27 січня 1945 року
саме війська 1-го Українського фронту
ввійшли до нацистського табору смерті «Аушвіц», звільнивши його в’язнів,
яким вдалося дожити до цього дня.
«Аушвіц» став у сучасному світі символом нацистських злочинів. Офіційно
визнано, що майже 6 мільйонів євреїв
було вбито під час Голокосту, з них від
2,2 до 2,5 мільйона загинули на території колишнього Радянського Союзу.
Найбільший нацистський табір

смерті Аушвіц-Біркенау розташований
на території сучасної Польщі. В місці
однієї з найжорстокіших трагедій людства у ХХ столітті вчора відбулися головні меморіальні заходи, на які зібралися делегації близько 60 країн світу. В
тому числі й делегація України на чолі
з президентом Володимиром Зеленським. У подібному заході минулого тижня в Ізраїлі йому не надали слова, натомість він був змушений вислуховувати
виступ «головної зірки» ізраїльського
заходу Володимира Путіна — з огидними звинуваченнями у колабораціонізмі
з нацистами на адресу українців, поляків, латишів, литовців та естонців. Вислухавши ті несправедливі звинувачення цілих народів в антисемітизмі, свою
участь у меморіальних заходах в Аушвіці Володимир Зеленський мав би використати для зустрічного нагадування
російському лідеру про роль Сталіна та
СРСР у довоєнному розподілі з Німеччиною Східної Європи, де мешкала більшість потім знищеного внаслідок такого поділу єврейського населення. Як
нагадати і про те, що Аушвіц-Біркенау
(Освєнцим) визволили 75 років тому, 27
січня 1945 року, саме українці, які становили більшість бойового складу 1-го
Українського фронту. 27 січня ворота

❙ Президент Польщі Анджей Дуда під час пам’ятних заходів в «Аушвіці».
табору Моновіц, або Аушвіц III, з бойовими втратами відчинили для єврейських в’язнів українські бійці батальйону
майора Анатолія Шапіро, також єврея
за походженням. Про це нагадує у своїй
статті від 25 січня швейцарська газета
«Нойе Цюріхер Цайтунг».
Наприкінці 1946 року радянська
окупаційна влада передала територію
колишнього табору у відання польської влади. 1947 року з ініціативи колишніх в’язнів там створено «Державний музей Аушвіц-Біркенау». Відповідне рішення ухвалив польський
парламент. Уже в перший рік музей
відвідало 170 тисяч людей. Останнім
часом річна кількість відвідувачів становить близько двох мільйонів. Із 1979
року меморіал входить до списку світо-

вої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Під час меморіальних заходів у
Польщі президент України заявив, що
Голокост – не лише трагедія єврейського народу, а й трагічний урок для всього людства, який варто пам’ятати, щоб
не допустити повторення подібного. Зеленський також слушно зазначив, що
більше двох із половиною тисяч українців удостоєні звання «праведник миру»
за порятунок євреїв від нацистів.
Перед основною частиною ювілейних урочистостей Володимир Зеленський зустрівся з президентом Анджеєм
Дудою. Під час перебування у Польщі
26-27 січня також мали відбутися пленарні розмови делегацій Польщі та України під керівництвом президентів наших держав. ■

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Леді тріумфують
У Лос-Анджелесі музичну нагороду «Греммі» отримала в числі
інших піаністка з України
Олег БОРОВСЬКИЙ
У ніч iз понеділка на вівторок
за київським часом у Лос-Анджелесі пройшла 62-га щорічна
церемонія вручення найвищих
музичних нагород «Греммі».
Зворушливим відкриттям вечора стало виконання ведучою
церемонії, Алішею Кіз, пісні на
честь загиблого в аварії гелікоптера славетного американського
баскетболіста Кобі Брайанта.
Однак у світі з’явилася нова
молода королева світової популярної музики: переможницею у шести номінаціях (зокрема — у п’яти головних) визнано 18-річну американську співачку Біллі Айліш. До того ж,
дебютантку конкурсу. Біллі
перемогла у номінаціях «Альбом року» та «Кращий поп-альбом» (нагородили дівчину за її
дебютну платівку When We All
Fall Asleep, Where Do We Go?
(«Коли ми всі заснемо, то куди
ми попрямуємо?»), а також
«Пісня року» (за сінгл Bad Guy
— «Поганий хлопець»), «Запис
року» та «Кращий новий виконавець».
Престижну музичну відзнаку також отримали американський репер Lil Nas X та виконавець музики кантрі Біллі Рей
Сайрус за їх спільний кліп до
пісні Old Town Road («Дорога
старого міста»). А колишня перша леді США Мішель Обама здобула «Греммі» в номінації «Кращий альбом розмовного жанру»
за видані на аудіоносіях мемуари під назвою «Становлення».
На церемонії був також ук-

❙ Еталони сцени змінюються.

❙ Щорічне світове музичне шоу, всі зірки в гості до «Міста Ангелів».
раїнський акцент. Піаністка Надія Шпаченко здобула
«Греммі» в номінації «Найкраща класична збірка» за альбом
The Poetry of Places («Поезія
місць»). До платівки увійшли її
сольні твори, записані спільно з
піаністом Філармонії Лос-Анджелеса Джоеном Пірсом Мартіном i перкусіоністами колективу
Los Angeles Percussion Quartet
Ніком Террі и Корі Хіллс. На
сьогодні, на жаль, Надію Шпаченко можна назвати українською піаністкою лише умовно.
Вона народилась у Харкові, з
п’яти років почала освоювати фортепіано, а вже в 13 років
здобула визнаня як виконавиця та композитор, виступала з
симфонічним оркестром Харківської філармонії. Але 1991
року разом iз матір’ю виїхала
спочатку до Ізраїлю, а далі — до

США. Отримала звання доктора
музичних мистецтв і магістра в
університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на «відмінно». Серед її педагогів — Джон
Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор
Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима
Шварц в Україні, повідомляє
сайт Національного симфонічного оркестру України. На сьогодні Шпаченко є професором
музики в Каліфорнійському
політехнічному університеті в
місті Помона.
Принагідно — прикмета на
везіння: і в тріумфаторки цьогорічної церемонії Біллі Айліш,
і в серйозної професорки класичної музики Надії Шпаченко
волосся вифарбуване у яскраво
зелений колір. Як бачимо, останнім часом зеленим таланить
не лише в Україні. ■

❙ Надія Шпаченко з «Греммi».

❙ Біллі Айліш та її брат, музикант Фіннеас О’Коннеллі з нагородами.

ЕКОНОМІКА
Володимир ЯЛОВИЙ,
депутат Київради,
заступник голови
бюджетної комісії
Наприкiнцi 2019
року Київська міська
державна адміністрація презентувала депутатам Київради та представникам громадськості Генеральний
план столиці на найближчі п’ять
років. На заході були також присутні іноземні фахівці з Євросоюзу, які
висловили свої зауваження й побажання. Ну, подібних картинок за
своє життя бачив немало, особливо
коли — «під йолочку». Але про це
треба говорити всерйоз. Реалістичність реалізації Генплану залежить
від кількох чинників, на які розробники чомусь звернули мало уваги.
По-перше, потрібна дієва взаємодія
київської влади з центральною. Бо
центральна влада повинна бути зацікавлена в розвитку столиці, на території якої перебуває й вона. Скажу,
що цієї взаємодії, ділових контактів
ми не відчували впродовж останніх
років. Я можу порівнювати різні уряди за майже тридцятилітню історію
незалежності і скажу, що раніше і
прем’єр, і профільні міністри часто
контактували з Київрадою, бували
на стратегічних об’єктах, стежили
за будівництвом, яке поліпшує інфраструктуру, відповідно, ухвалювали урядові постанови для стимулювання розвитку столиці. На жаль,
цього геть не помітно впродовж останніх років. По-друге, маємо убезпечити планомірний розвиток міста
від різного роду урвителів-авантюристів, які можуть, як показує приклад із «молодою командою Черновецького», прийти до влади і наламати купу дров. Саме за часів Черновецького було порушено «червоні
лінії» попереднього Генплану, а в історичній частині Києва з’явилося,
як кажуть архітектори, багато нових
висотних «прищів»... І вони перевантажили систему водо-і теплопостачання, захарастили вулиці автомобілями. Тому Генплан Києва має розглянути та затвердити відповідною
постановою Кабінет Міністрів України, аби убезпечити нас від усіляких
«прибульців», котрим заманеться на
свій розсуд змінювати цей Генплан.
Тоді без окремих погоджень iз Кабміном цього робити ніхто не матиме
права.
Зауважу, що розрекламована
«перевага» нового Генплану — збільшення території Києва — не відповідає дійсності. Ще минулим Генпланом передбачалося розширення меж
міста на 64 тисячі гектарів, але такого не сталося. Тепер це вкрай важко
зробити. Хоча є важливий фактор
— чимало громад населених пунктів, розташованих безпосередньо
під Києвом, ухвалювали рішення
про приєднання до столиці. Цей механізм зберігається, і його, за сприяння Кабміну, можна реалізувати.
Чого вартий тільки приклад «анклаву» селища Коцюбинське, проблема входження якого до Києва не
вирішується кілька десятиріч. Але
сьогодні маємо вести мову не просто про Генплан Києва (ця проблема вже перезріла), маємо говорити
про Генплан київської агломерації.
Адже фактично у виробничій, транспортній, комунальній зонах столиці вже перебувають Ірпінь, Буча,
Вишневе, Боярка, Білогородка, Софіївська Борщагівка, Чабани, Вишгород, Обухів... А Генплан агломерації можливо створити лише з участю
влади Київської області, яка також
має бути зацікавлена в ньому, адже
це зніме багато нагромаджених проблем. У свою чергу, Київ зможе винести багато виробництв у радіус понад 20-30 км, а мешканці області отримають там робочі місця і не будуть
щодня їздити в столицю, встаючи о
5-й ранку... У свою чергу, це розвантажить дороги від «маршруток», і в
Києві стане просторіше. До того ж,
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Проблема Генплану
столиці перезріла...
або Чому ніхто не говорить про агломерацію
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■ БЕЗРОБІТТЯ

Ні роботи,
ні робітників
Ситуація на ринку праці
Тернопільщини продовжує
загострюватися
Світлана МИЧКО

❙ Хаотична забудова Києва спотворила місто.
Генплан агломерації після визначення її меж дозволить вирішити житлову, транспортну, «каналізаційну» проблеми перенасиченого Києва, як це відбувається, скажімо, в
пекінській чи московській агломераціях. До речі, там зробили акцент
на активізації спорудження метрополітену, на перехоплюючих вузлах, адже в таких мегаполісах потрібно більшості мешканців користуватися громадським транспортом.
Тоді буде менше «корків», і темп
життєдіяльності міста значно зросте. Треба відразу дивитися вперед на
10-30 років.
Хочу нагадати, що останнім часом «чорні» архітектори й будівельники так нахабно й неестетично змінювали центральну частину міста, ще донедавна одного з
найкрасивіших і найзеленіших у
Європі, що кожен черговий Генеральний план викликає не просто
тривогу, а навіть страх у киянина.
Бо він відчуває загрозу непоправної руйнації аури нашої столиці. І
не випадково перед Олімпійським
стадіоном, де в конференц-залі відбувалася презентація, зібралися
небайдужі кияни з вимогою не руйнувати Київ.
Давайте говорити прямо: на початок 90-х років минулого століття Київ був одним із найкомфортніших міст світу: транспорт, торгівля, медичні заклади, система
освіти для городян і виші республіканського значення, заклади громадського харчування і культури
— все працювало для звичайних
людей. Чого не скажеш про сьогодення. Кожна попередня команда,
яка бралася за штурвал міської влади, неодмінно розхитувала раніше
ухвалений Генплан, методично вихолощуючи з нього найкращі ідеї,
закладені туди найвідомішими архітекторами України.
Особливо те, що стосувалося земельних питань. От і виходить, що
коли керівники минулого будували й прикрашали Київ, то нинішнє
чиновницьке та горе-бізнесове покоління руйнує унікальне обличчя
міста, його особливу історико-культурну панораму. Особливо далеко
зайшло «діяння» так званої молодої команди Черновецького. Як засвідчує один із головних розробників Генплану Києва до 2020 року
Володимир Чекмарьов (план прийняли 2002 року, він мав діяти досі),
з приходом на пост мера Черновецького почалися безпрецедентні порушення цього визначального документа в розбудові столиці. Треба
віддати належне команді Олександра Попова, яка відчайдушно боролася за повернення київській громаді її земельних багатств. Одначе
його попередники накоїли стільки
лиха, що багато чого відродити неможливо. Академік Едуард Крикевич називає понад тисячу брутальних змін до Генплану, внесе-

них за часів Черновецького, які й
спотворили історичну частину Києва. Концепція так званого «ущільнення» міста, запроваджена командою Черновецького, стала згубною
для розвитку столиці. А треба вести
мову на державному рівні про розширення кордонів міста.
Якщо враховувати реалії часу,
то треба зазначити, що Київ уже
давно, не питаючи дозволу в розробників Генплану, активно виходить
за околиці. Не адміністративно: перекроювати райони області немає
ніякої необхідності. Київ розширюється сам по собі, згідно з економічними закономірностями. Погляньмо, скільки приватних будинків і навіть багатоповерхівок останнім часом виросло далеко від
столиці. Кияни будуються у Києво-Святошинському, Броварському, Васильківському, Бориспільському районах та навіть у віддалених Макарівському, Обухівському,
Вишгородському... Це не мода. Це
веління часу, яке має враховувати
влада. Втрачають щось від цього кияни та мешканці тих районів, куди
перебираються мешканці столиці?
Та ні, тільки виграють. Наприклад,
Буча переросла із селища в сучасне місто-супутник Києва. А ми хочемо втримати Київ у якихось старих рамках! Потрібно стимулювати
розвиток отаких міст-супутників у
рамках Київської агломерації, що
дасть значні прибутки для бюджету області, розв’яже транспортний
колапс у столиці (люди в провінції
матимуть роботу недалеко від місця проживання, там же розвинеться структура закладів обслуговування), поліпшиться екологія.
Треба шукати і знаходити спільний інтерес Києва та області і мислити по-сучасному, беручи приклад
із європейських країн. Є ж, наприклад, власне Париж і великий Париж — і ніхто не переймається,
вийшов Париж за свої межі чи ні.
Але там усе планується з огляду на
агломерацію, якою і є Париж.
Головне — аби новий Генеральний план Києва врахував реалії часу
та став законом для кожного зодчого
і будівельника, кожна зміна в ньому
має робитися не за зачиненими дверима градоначальника, а тільки при
уважному аналізі фахівців i представників громадськості. До речі,
зауважу, що в новому проєкті більше половини закладених рішень —
це повторення не реалізованих ідей
попереднього Генплану. Це добре.
Треба особливо наголосити на трьох, на мій погляд, найважливіших
проблемах: прискорення розвитку
метрополітену, будівництво сміттєпереробних потужностей, задавнене питання з «хрущовками». Щодо
Київської агломерації, то тут повинні бути внесені відповідні зміни до
Конституції та чинної законодавчої
бази — це якраз про взаємодію міста і центральної влади. ■

Ще позаминулого року, виступаючи на одній із
пресконференцій, голова Тернопільської облради профспілок Андрій Присяжний говорив, що проблему безробіття в області, схоже, вирішено, бо кількість вакансій
від роботодавців почала суттєво перевищувати кількість
осіб, зареєстрованих у центрах зайнятості. Однак відразу ж тоді пояснив, що це зовсім не привід для оптимізму,
тому що насправді люди просто не хочуть працювати за
ті зарплати, які їм пропонують. Тим паче, якщо у сусідній Польщі навіть на найпростішій роботі можна заробити втричі більше, не кажучи вже про кваліфіковану працю за популярними робітничими спеціальностями. Як
наслідок — кількість тих, хто обирає закордонні заробітки, лише збільшується, а місцеві роботодавці починають
усе гостріше відчувати брак кваліфікованих кадрів передусім робітничих професій, хоча й не тільки.
На превеликий жаль, на краще нічого не змінилося. Як повідомив нещодавно директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук, відтік з області кваліфікованих кадрів за кордон продовжується. На сьогодні в обласному центрі зайнятості зареєстровано близько двох тисяч вакансій, найбільше з
яких — у сферах торгівлі, послуг та будівельній. «Найгостріша потреба, звісно, у кваліфікованих робітниках, які масово виїжджають за кордон у пошуку вищих заробітків, — констатував він. — І якщо ситуація не зміниться, нашу область уже скоро чекає серйозний кадровий голод. А вирішити цю проблему може
лише стабільне зростання заробітної плати». Тим часом Тернопільщина впродовж уже багатьох років постійно залишається у трійці регіонів із найнижчою середньою заробітною платнею. А вакансій із зарплатою вище
середньої обласної з-поміж усіх запропонованих роботодавцями впродовж минулого року (їх було майже 40
тисяч) налічувалось заледве 6,7 відсотка. При цьому на
одне вільне робоче місце претендувало в середньому по
10 безробітних. Серед них майже половина — жінки, так
само половина — люди з вищою освітою, третина — молодь до 35 років.
Станом на січень 2020-го року актуальними на Тернопільщині офіційно залишалося близько тисячі вакансій. В основному — продавців, водіїв, електромонтерів, офіціантів, швачок, слюсарів, медсестер, лікарів,
бухгалтерів та інженерів. Потрібні також прибиральниці, сторожі, двірники, вантажники та підсобні робітники. Ось така виходить парадоксальна ситуація: люди
шукають роботу, роботодавці шукають працівників, от
тільки інтереси їхні не збігаються. ■

До наших читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi
видання дуже дороговартiснi у виробництвi.
Кожен номер газети — це папiр (iмпортований,
тому недешевий), друк i доставка Укрпоштою,
на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала
конкуренцiю на газетному ринку, попри тягар
збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби наша об’єктивна iнформацiя
була доступною для читачiв. Певне зростання
вартостi за 2019-2020 роки — це збiльшення
частки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до
її роботи з доставки видання безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому
фiнансовому становищi. Тому звертаємось до
всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх можливостей.
Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Банкiвськi реквiзити для перерахування
коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок
на розвиток газети.
Вдячнi за пiдтримку.
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УКРАЇНА МОЛОДА
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Ірина КИРПА
Херсон

До курортного міста Херсон контрабандою завезли 6,5 тонни
токсичних відходів із міста Бієла
(Чорногорія) за фальшивими документами за підписом мера та
сфальсифікованим висновком про
«безпеку» вантажу, про що «Україна молода» вже писала у грудні).
Цікаво, як таке взагалі могло трапитися, що неправдивий документ
видав науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І.
Медведя при МОЗ України, який
назвав відходи від очищення днищ
кораблів, які прибули до Херсона з
Чорногорії, безпечними?!
У довідці від 2 листопада 2019 року
йдеться, що пісок нібито можна
використовувати як дрібний заповнювач для малопотужних бетонних
конструкцій при облаштуванні паркувальних зон для автомобілів, як
гідроізоляційний шар на полігонах
побутових відходів.
Із легкої руки фальсифікаторів
уже в 2020 році в Україні можуть
з’явитися нові токсичні точки на
карті, про існування яких знатимуть винятково дві-три людини,
які поділили між собою мільйони
та право на відсутність совісті...

Хижий бізнес по-нашому
Скандальний вантаж iз Європи прибув до Херсонського
морського торговельного порту
ще на початку грудня 2019 року
та ще й досі лежить насипом біля
Дніпра.
Відомо, що санація землі верфі Bijela — одне з пріоритетних
завдань очищення п’яти екологічно чорних точок на карті Чорногорії, для вирішення якого Світовий банк виділив 50 мільйонів
євро.
Очистити одну з ділянок узялася французька фірма Valgo.
Планувалося, що вона вивезе
токсичні відходи зі звалища у
населеному пункті Бієла до БокаКотороської затоки та там переробить 110 тисяч тонн забрудненого піску від піскоструменевої
обробки суден.
За це французька компанія планувала отримати 19
мільйонів євро. Як повідомляло
Radio Jadran, наприкінці жовтня минулого року з території верфі Біела в Адріатичне море повинен був вийти перший корабель
із забрудненим піском, який мав
прямувати в Севілью.
Збиралися вивезти 64 тисячі
тонн забрудненого піску. Частину токсичних відходів, що залишилися після очищування днищ
кopаблів, спочатку мали вивезти до Іспанії, та з якихось загадкових причин маршрут швидко
скоригували — й небезпечні відходи потрапили до українського
Хеpсoна.
Що ж, гроші — привабливі, а
жадібних чиновників в Україні
— хоч греблю гати, тим більше,
що нагріти руки на «імпорті»
збираються двічі: спочатку отримати мільйони гривень за прийом токсичного піску, а потім
— під шумок перепродати його
будівельникам. Співзасновниця ТОВ «ТД Ітака» Олена Ротова заявила, що (цитуємо), «згідно з експертною документацією,
цей пісок може застосовуватися
у будівництві. Якщо цей пісок
абсолютно безпечний, його готові купити будівельні фірми »,
— кінець цитати.
Адже ніхто не стане перевіряти, чим штукатурять стіни в приміщеннях — усе надійно приховає яскрава фарба або красиві
шпалери.
А якщо пізніше у мешканців виникнуть проблеми зі
здоров’ям, то штучних причин

■ НЕБЕЗПЕКА

Херсон — не місце для
відходів

Токсична жадібність

Південне місто біля самого Чорного моря встигло здобути всеукраїнську славу завдяки
своїм корупційним скандалам,
«відкатам» та іншим бізнес-схемам місцевих чиновників.
Тепер гроші за токсичний пісок із Чорногорії хоче отримати
купка місцевих «фараонів». І їм
байдуже, що це несе загрозу для
життя регіону, який донедавна
вважали екологічно чистим.
— Це старі схеми: при
міністрі Шуфричі мали аналогічну ситуацію з небезпечними
відходами з Угорщини, — висловила свою думку щодо подій
у Херсоні фахівець з екологічного права Олена Кравченко. —
Хоча тоді небезпечні відходи все
ж потрапили до Львова...
— Свавілля у Херсоні — це
привід ще раз подумати про те,
який проєкт Закону про землю
розглядають народні депутати
України, — вважає мешканка
Києва Катерина Швед. — Анархія призведе до того, що скоро
вся Європа свої відходи буде звозити та ховати на території України...

Наша країна серйозно ризикує перетворитися на звалище
токсичних відходів з усього світу

Екологічний скандал уже
маємо. Що далі?

❙ Вiдчуйте рiзницю: злiва пiсок чорний, справа — бiлий.
можна буде знайти безліч. Адже
саме південна Херсонська область чомусь стала всеукраїнським лідером з онкологічних захворювань.

Навіщо чорний пісок там, де й
білий не знають куди діти?
Цілком зрозуміло, що замість
пеpеpoбки хтось дуже хoче зіграти на жадібності «феодалів» у
провінції та використати Укpаїну як звалище.
Адже про величезні піщані
пустелі під Херсоном добре відомо в усьому світі.
Саме на півдні України розташована славнозвісна Олешківська пустеля, яка за своїми розмірами може позмагатися хіба
що з африканськими просторами.
Не дарма ще в 60-х роках минулого століття саме у Херсонській області створили перші у світі
рукотворні ліси, основне завдання яких якраз і полягало у тому,
щоб стримувати бархани абсолютно чистого піску.
То скажіть, будь ласка, навіщо ж їхати зі своїм самоваром
туди, де цього добра й так задосить? Тим більше не страшного
чорного виду, а цілком прийнятного білого кольору. А якщо згадати ще й про неосяжні піщані
пляжі на Херсонщині, у курортній зоні біля Чорного моря, то
зовсім стає лячно...
Першим правду людям відкрив глава державної митнoї
служби України Максим Нефьодoв, розмістивши у соціальній мережі фотографії цього моторошного чорного піску, яким
збиралися завалити Херсонську
область.
Пісoк у пopту Хеpсoна він назвав кoнтpабандoю: «Мова йде
про корабель, який пpивіз пеpшу партію, а саме 3,6 тoнни піску з Бієли у Чоpнoгopії. На початок 2020 року маємо вже 10 тонн
піску. За ціною 1,20 за тoнну
(справжній пісoк десь у 100 pазів
більше коштує). Нічогo не дивує?
Тоді пoдивіться, як виглядає той
«пісoк» — це відходи піскoстpуменевoї oбpобки днищ кopаблів
із сумнозвісної веpфі, що закривається. А якщо казати простіше
— небезпечні відходи...»

Місячні пейзажі південної

області
Депутат міської ради Віталій
Богданов озвучив цифру, що зазначена в контракті, який сфабрикували на підставі липових
документів: «За сміття з Чорногорії приватна фірма «Ітака» —
отримає 1 мільйон гривень лише
за одним грудневим контрактом, а скільки заробить київська фірма-«прокладка» «Арка»,
поки ще невідомо, кажуть, «комерційна таємниця». Але вже
сьогодні стали надходити перші
дані перевірки скандального вантажу з Чорногорії незалежними
експертами. Перевищення норм
у сотні разів уже по декількох по-

кому він потрапить як «безпечний» будматеріал до стін рідного
будинку або квартири.

Я — не я, і підпис — не мій!
Гучний скандал сколихнув
не лише південний Херсон, а й
усю Україну після того, як мер
Херсона Володимир Миколаєнко заявив, що вперше у житті бачить гарантійний лист, під яким
стоїть... його підпис! Мовляв, то є
фальшивка та підробка.
«Лист, який оприлюднили
херсонські журналісти та депутати міськради — сфальсифікований. Друк, мій підпис, вхідні/
вихідні номери — все це підроб-

Нахабна спроба жадібних ділків засипати колись
екологічно чистий Херсон чорним токсичним піском
викликала обурення навіть у миролюбних жителів
південного міста.
зиціях: цинк у 11,2 раза більше
норми, мідь — у 146,7 раза, свинець — у 3,8 раза й так далі»...
Але й без того ще з самого початку було ясно, що пісок — токсичний, бо фактично його небезпечність підтверджена лабораторіями ЄС, інакше там би не виділили на його утилізацію цілком
серйозні 50 мільйонів євро.
До цього залишається додати лише те, що якщо у Чорногорії токсична суміш зберігалася у герметично закритих пластикових контейнерах, то вже в
Херсоні її просто висипали навалом біля портового сховища мінеральних добрив.
Нікого не налякав той факт,
що звідси лише кілька сотень
метрів до Центральної набережної Дніпра, де кожного дня
гуляють та дихають «свіжим
повітрям» сотні мешканців Херсона.
Найстрашніше, що поки триває слідство, чорний токсичний
пісок... потихеньку вивозять на
вантажівках із території Херсонського морського порту. У соціальних мережах оприлюднили
фотографії, на яких добре видно,
як його вантажать та вивозять у
невідомому напрямку.
Тобто ще один Чорнобиль в
Україні — гарантований. А разом із цим — жорстока рулетка,

лено. Люди, які це зробили, повинні понести відповідальність»,
— обурився міський голова.
Після цього небезпечний вантаж заарештував Херсонський
міський суд, а слідчі СУ ГУНП
у Херсонській області розслідують цю заплутану справу, намагаючись зрозуміти, хто та навіщо ініціював поставки до Херсона піску, що використовувався для піскоструменевої обробки
днищ суден на одній із судноверфей міста Бієла у Чорногорії.
Депутати міськради підписали колективне звернення до
президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Олексія Гончарука, керівника МВС Арсена Авакова та голови СБУ Івана Баканова.
Вони вимагають керівництво
держави втрутитися у ситуацію
з чорногорським сміттям, яке
завезли до Херсона, бо це становить загрозу для екології усього південного регіону України.
До цього депутати міської ради
надіслали аналогічні звернення
до Генеральної прокуратури України, Міністерства енергетики
та захисту навколишнього середовища України, Міністерства
інфраструктури України з проханням узяти на контроль справу про вантаж, завезений у Херсон із Чорногорії.

Нахабна спроба жадібних ділків засипати колись екологічно
чистий Херсон чорним токсичним піском викликала обурення навіть у миролюбних жителів
південного міста.
Масові мітинги в обласному
центрі почалися ще напередодні
Новорічних свят. Люди щодня
виходили з плакатами «Очистимо місто від сміття та гидоти».
Обурення українців можна
зрозуміти, адже ще у 70-х роках минулого століття Національний інститут охорони праці
США ініціював заборону на використання піску та його похідних iз масовою часткою вільного
діоксиду кремнію понад 1%, для
очищення металів із застосуванням піскоструменевих технологій.
Відходи після піскоструменевої обробки металів — це пісок,
забруднений різними домішками
важких металів. У його складі —
небезпечні забруднюючі елементи, що відокремилися при обробці матеріалу, продукти окислення та іржавіння металу, сажа,
шлаки, нафтопродукти тощо.
Окалина та шлак — це похідні
високотемпературних окислювальних процесів металу, є оксидами заліза FeO та Fe2O3.

Обіцянка від спікера
МЗС України звернеться до
уряду Чорногорії з ініціативою
повернути завезений у Херсон
токсичний «пісок».
Про це під час робочого візиту в Херсон 22 січня 2020 року заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, який
наголосив, що, згідно з Базельською конвенцією, вантаж, який
завезли з порушенням законодавства, повинна вивезти власним коштом країна-відправник.
— Я звернуся до депутатів,
щоб вони взяли ситуацію під
контроль, та до фахівців Комітету з питань правоохоронної діяльності, — пообіцяв Дмитро Разумков. — Ми докладемо максимальних зусиль для того, щоб винні
понесли покарання відповідно
до чинного законодавства України. Тут ніхто нікого покривати не
буде. Готовий підключити до процесу відповідні комітети Верховної Ради України. А після повернення до Києва я ще звернуся до
Комітету з питань правоохоронної діяльності, щоб там також
узяли на контроль це питання. ■
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■ ДО ЮВІЛЕЮ

«Учителі історії мають особливу
місію у вихованні дитини»
Як готують педагогів, чиї уроки мають значний вплив на формування світогляду людини і суспільства
Тетяна УРИСЬ

Продовжуючи серію статей про факультети одного з найстаріших і найпотужніших
закладів вищої педагогічної освіти України — Національного педуніверситету імені
М. П. Драгоманова, якому виповнюється 185 років, сьогодні розповідаємо про історичний факультет. Про навчання істориків та їхню особливу місію у вихованні сучасної дитини, про інновації, впроваджені в їхнiй освітній процес, розповідає декан
історичного факультету, кандидат історичних наук Тетяна Мелещенко.

«Війну розв’язав
шкільний учитель
історії»
■ Пані Тетяно, кажуть,
народ, який не знає своєї
історії, приречений на її
повторення, тому, очевидно, на ваш факультет покладається особлива відповідальність — готувати
тих, хто навчатиме історії
майбутні покоління?
— Так. Наш факультет
готує кваліфікованих істориків, і що найголовніше
— кваліфікованих учителів. Саме вчителі історії
мають особливу місію у вихованні людини, громадянина, патріота. Наскільки
важлива роль відводиться
вчителю історії, стає зрозумілим зі слів Бісмарка, який аналізував причини Першої світової війни і дійшов висновку, що
«війну розв’язав шкільний вчитель історії», який
підготував суспільство до
сприйняття цього стану.
Ці слова підкреслюють,
що вчителі історії мають
значний вплив на формування світогляду людини і
суспільства. І тому завдання з підготовки кваліфікованого вчителя є надважливим і потребує особливої уваги. На історичному
факультеті це завдання є
пріоритетним. Ми крок
за кроком щоденно робимо рутинну, але необхідну роботу, бо усвідомлюємо, що за нашими партами сидять ті, у чиїх руках
уже завтра буде відповідальність за державу.
А вираз, який ви згадали, є абсолютно слушним. Справді, концепція
вивчення історії в університеті, а відповідно, й у
школі, має велике значення. Важливо не просто заучувати дати та події, що
з ними пов’язані, а підходити до всіх досліджень
минувшини критично,
спираючись на історичні джерела, дискутуючи з усталеними поглядами на певні історичні питання. Кожна подія чомусь вчить, і важливо ці
уроки засвоювати. Цьому
ми навчаємо своїх студентів і спонукаємо їх до критичного мислення та аргументації своєї думки.
■ Фахівців яких саме
спеціальностей готуєте?
— Ми маємо три освітні програми — «Середня
освіта (Історія)», «Історія
і археологія» та «Міжнародні відносини», на навчання за якими запрошуємо абітурієнтів, про-

понуючи їм ще й низку
дисциплін (за вибором
студента) для здобуття додаткової кваліфікації.
У нас потужний науковий потенціал, наш
професорсько-викладацький склад спільно зі
своїми студентами-науковцями приділяє багато
уваги проблемам історичної науки. Вони працюють над дослідженнями
різних історичних періодів, публікують статті та монографії, проводять конференції. У своїх
дослідженнях ми спираємося на принципи актуальності, об’єктивності,
мультикультурності, людиноцентризму, новизни
тощо. Для нас історія —
інструмент, який допомагає прогнозувати суспільний розвиток, розкриває правду про минуле, розставляє акценти,
запобігає маніпуляціям.
Цей меседж отримують
наші студенти. І відштовхуючись від усвідомлення
цього, вони мають навчати своїх учнів.

«У нас голос студента
дорівнює голосу
викладача»
■ Нині відбувається
реформування усіх ланок освіти, зокрема й вищої. Та й, зрештою, саме
життя диктує нам швидкі зміни в усьому. Як усе
це позначається на освітньому процесі вашого факультету?
— В умовах змін факультет основну увагу все
ж приділяє забезпеченню
якості освіти, а також упровадженню інновацій,
які витікають із сучасних
реформ. Таку політику
підтримує і ректор нашого університету, академік
НАПН України, професор Віктор Андрущенко,
який тримає курс на першість не лише у вітчизняній, а й у європейській
педагогічній освіті.
Першочерговим завданням факультету завжди була підготовка вчителя національної школи. А для того, щоб цей
учитель був привабливий у всіх сенсах, особливу увагу приділяли і продовжують приділяти формі та змісту його підготовки. Забезпечують цей
процес викладачі наших
кафедр: історії України;
всесвітньої історії; методики навчання суспільних дисциплін і гендерної
освіти; джерелознавства

та спеціальних історичних дисциплін; етнології
та краєзнавства; історії та
археології слов’ян; міжнародних та регіональних
студій, а також навчально-наукові лабораторії —
археологічних досліджень
та експертизи культурноісторичних цінностей.
Викладачі факультету
творять історичну та методичну науку в Україні
і за її межами. Особливо
потужним потоком є підручникотворення. Знаними авторами підручників історії є професори В.
Борисенко, В. Даниленко, Т. Ладиченко, С. Осмоловський, І. Коляда.
Наші фахівці Т. Бакка, Т.
Мелещенко, Л. Марголіна також працювали над
підручниками «Людина
і світ» та «Громадянська
освіта», за останнім зараз
навчається більше 100
тис. десятикласників по
всій Україні.
Родзинкою факультету
в підготовці сучасного вчителя є навчання дисципліни «Громадянська освіта». Це саме той напрям,
який відповідає сучасним
освітнім запитам та підходам і є одним із ключових
у формуванні НУШ. Саме
розвиток громадянських
компетентностей, формування громадянської свідомості, активної громадянської позиції є вкрай
важливими в сучасній
школі. Ми навчаємо майбутніх учителів, як розвивати громадянські компетентності в учнів, як формувати цінності, поважати
права людини і їх відстоювати. Пропонуємо сучасні
інтерактивні методики,
які розвивають практичні
вміння та компетентності
студентської молоді. Ми
говоримо про особливості
соціалізації, гендерну рівність, культурне різноманіття, про важливість
демократії та існування правової держави, про
Україну і світ, а також про
економічні та екологічні питання, про участь та
відповідальність.
Ще однією новинкою,
яку ми активно впроваджуємо в освітній процес,
є медіаосвіта. Ми можемо
пишатися, що стоїмо на
передових позиціях у розвитку медіаграмотності
майбутніх учителів та істориків. Активно співпрацюємо з Академією української преси, фахівці
якої підтримують нас методологічно та ресурсно.

❙ Тетяна Мелещенко.
Наші колеги мають гарний доробок у цій сфері,
зокрема три посібники, та
включення розділу медіаосвіти до шкільного підручника громадянської
освіти i до підручника для
студентів. Наш досвід нещодавно вивчали колеги
з Молдови, які також мають добрі напрацювання
у галузі медіаосвіти, але
вони були приємно вражені нашими здобутками
та висловили бажання подальшої співпраці.
Ми вже маємо практичний результат вивчення студентами медіаосвіти, зокрема, це розробка медіагри «10 днів до
виборів», що розвиває
медіаграмотність, а також формує політичну культуру. І, що дуже
важливо,
викладацький склад підхоплює освітні тренди та підвищує
свою кваліфікацію. Так,
12 викладачів факультету зараз є учасниками освітнього проєкту «Вивчай
та розрізняй: інфомедійна
грамотність», організованого IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів — міжнародна некомерційна
організація, яка спеціалізується на глобальній освіті та розвитку, що працює у понад 100 країнах
світу). Вони вже пройшли
кілька раундів тренінгового навчання та пробують включати в семінарські та лекційні заняття ті інструменти, які вже
випробували.
Проте які б інновації
ми в освітню систему не
вводили, основним принципом має залишатися студентоцентризм. На
факультеті ми не лише говоримо про демократію, а
й формуємо безпечне, демократичне середовище

для студентів. У нас голос
студента дорівнює голосу
викладача. Адміністрація
та викладачі завжди відкриті до діалогу та спільної діяльності. Звісно, не
обходиться і без конфліктів чи контраверсійних
питань, але ми їх долаємо,
цьому сприяє діалог як основна форма спілкування
на факультеті. Конструктивний діалог підтримує і
спільна праця викладачів
та студенів, спільне дозвілля, спільні подорожі,
коли у неформальній обстановці можна обговорити різні питання.

«Важливо, щоб найкращі
випускники йшли
працювати до школи»
■ Ви хоч не так давно
на посаді декана, проте досвід роботи на історичному факультеті маєте значний, а отже, з тонкощами
та особливостями освітнього процесу в цій галузі
знайомі добре. Чого, на
вашу думку, можливо, не
вистачає або що необхідно
змінити чи вдосконалити
у цьому напрямку?
— Звичайно, вдосконаленню немає меж, однак якщо лише залучати якомога більше інновацій і технологій, то не
факт, що ми отримаємо
позитивний результат.
Головне — розуміти, яка
мета історичної освіти і
який бажаний результат
ми очікуємо, і вже під це
конструювати його реалізацію. На мою думку,
важливо було б сконцентрувати більше зусиль на
практикуванні іноземної
мови, зокрема і через студентські обміни. Ми саме
працюємо над розвитком
цього напряму. Важливо,
щоб фахівці могли читати джерела та документи
в оригіналі, а також су-

часні історичні зарубіжні
дослідження, та самі могли ділитися своїми напрацюваннями.
Також ще одним питанням, над яким необхідно працювати, є мотивація навчання студентів та їх подальша робота за фахом, підвищення
іміджу професії вчителя,
у нашому випадку вчителя історії. Важливо, щоб
найкращі випускники
йшли працювати до школи, бо коли у школі працює хороший учитель, то
в майбутньому в нас буде
і хороший громадянин,
і хороший юрист, лікар,
економіст чи інший фахівець.
Історична довідка:
Історичний факультет
бере свій початок із сектору, утвореного в 1920 р. на
факультеті соціального виховання Київського інституту народної освіти. Саме
тут готували вчителів історії для шкіл. Від 1934 р.
у структурі Київського державного педагогічного
інституту вже функціонував історичний факультет,
діяльність якого була припинена під час Другої світової війни (поновлено в
1945 р.).
У 1956-му історичний
факультет було переведено до Київського державного університету імені
Тараса Шевченка, проте
життя виявило необхідність відновлення підготовки вчительських кадрів на базі педагогічних
інститутів. У 1969 р. на
педагогічному факультеті
КДПІ імені О. М. Горького було відкрито історикопедагогічний відділ, який
наступного року реорганізовано в окремий історико-педагогічний (згодом
історичний) факультет.
Здобуття Україною незалежності відкрило новий період в історії факультету, який зазнав
чимало трансформацій.
Ціла потужна 30-річна
епоха життя факультету
пов’язана з іменем декана професора О. О. Сушка. Новий етап у житті факультету почався у 20182019 навчальному році.
У цей час відбулося оновлення керівного складу.
З грудня 2018-го деканом
факультету обрано кандидата історичних наук, доцента Т. Мелещенко, яка
спільно з колективом активно реалізовує стратегічний план розвитку факультету, якому була повернута назва «Історичний факультет».
Цікавим є факт, що
саме на цьому факультеті у березні 1990 р. було
створено першу кафедру
історії України у педагогічному виші, яку очолив
професор В. Борисенко. ■
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ОЧЕВИДНЕ-НЕЙМОВІРНЕ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ 2020

■ ВИЩІ СИЛИ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

«Україну молоду» передплачують дивовижні люди. Черговий раз
переконатися в цьому дав привід наш постійний читач, кандидат
фізико-математичних наук Іван Миколайович Христенко з Харкова, надіславши до редакції власну концепцію будови Всесвіту.
Дана теорія цікава тим, що в ній, умовно кажучи, нарешті знайшлося місце Богу, факт існування якого офіційна наука ставить під
сумнів через відсутність конкретних доказів. Вочевидь, сучасним дослідникам наразі бракує приладів, які б чітко зафіксували
момент сакральної істини, тому вони найчастіше обмежуються
простою фразою: «Можливо, там дійсно щось є, але це тільки
гіпотеза». Харківський фізик якраз і запропонував варіант космологічного осмислення реальності, який дозволяє змінити сам
підхід до вивчення навколишнього світу. Пропонуємо вашій увазі
найважливіше з того, що може легко зрозуміти читач, необтяжений професійними знаннями з астрофізики. Ознайомитися з
думками науковця варто хоча б тому, що, вивчаючи Всесвіт, ми
глибше пізнаємо самих себе, адже все суще в ньому має однакову
природу.

Усе пов’язане з усім
Взявши за основу відомі
трактування Спінози і біблійний вислів «Господь всюдисущий», Бога можна визначити
як всеохоплююче духовне поле
нашого Всесвіту. Не випадково
у християн однією з його іпостасей вважається Дух Святий,
а древні греки стверджували,
що весь навколишній простір
повниться невидимою субстанцією, яку вони назвали ефіром.
Із аналізу багатьох інших даних, що порушують цю тему,
можна дійти такого висновку:
Всесвіт складається із двох основ — матеріальної і духовної.
Першу з них (йдеться про речовину та фізичні поля) людство
вже певною мірою вивчило і навіть використовує у власних цілях. А ось про духовне відомо
ще дуже мало.
Водночас обидві складові
тісно пов’язані між собою, перебувають у постійній взаємодії і
не можуть існувати одна без одної. Тобто дія духовного поля
розповсюджується на відстань
гравітаційних полів об’єктів
матеріального світу і в першу
чергу небесних тіл. Кожне концентроване духовне поле (існують і неконцентровані) має
центр, який можна назвати монадою. Загалом, кожен предмет
на нашій планеті, кожен атом і
навіть елементарна частинка
мають свої духовні поля, сукупність яких і є духовним полем Землі. Останнє, у свою чергу, створює гравітаційне поле,
сила якого пропорційна масі
тіла, з яким те пов’язане. Енергія цих полів внаслідок руху небесних тіл у кожній точці простору постійно змінюється.
Водночас духовне поле Місяця
є невід’ємною складовою духовного поля Землі, яке пов’язане
з духовним полем Сонця, а те, у
свою чергу, є невід’ємною частиною духовного поля нашої
галактики і так до нескінченності. Тобто обидва начала (духовне і матеріальне) разом утворюють єдиний у просторі й часі
живий організм, який ми називаємо Всесвітом. Останній, за
висловом Кузанського, є сферою, центр якої всюди, а кола
немає.
Основними параметрами духовного поля є енергія та інформація, швидкість передачі якої
значно перевищує швидкість
світла у вакуумі. Живі організми (і не тільки) не можуть існувати без цієї складової. Коли утворюється сперматозоїд (у людини чи тварини) або пилок у
рослин, то ці нові тіла спочатку пов’язані з чоловічими органами, але вже при відокремленні їхнє духовне поле зазнає
якісних змін. Тобто у них утворюється власна душа, хоча
загальна кількість духовного
поля й далі залишається пропорційною масі нових тіл. По-

Животворящий дух
матерії
Факт існування Бога офіційною наукою не доведений, але
з’являється все більше вчених, які наблизилися до розкриття
природи непізнаної енергії

дальші стадії розвитку у всіх
організмів різні, проте коли цей
процес повністю завершується,
духовна енергія переживає ще
один етап трансформації. Саме
вона забезпечує життєдіяльність усього живого у Всесвіті.
Аби її утримати при собі, в організмі повинен відбуватися
постійний рух речовин. Його
першопричину якраз і викликає душа, що, за висловом Декарта, є часточкою Бога.

Чому душа тікає у п’ятки?
Згадана вище речовина має
різну форму. У людини і кровних тварин — це кров, у безкровних — міжклітинна рідина, у рослин — цитоплазма.
Кровні від решти організмів
відрізняються не лише більшою питомою величиною духовного поля, а й тим, що воно
має у них центр у вигляді монади, яка розташована у точці
найбільшого руху крові. Тобто в серці. Відомі вислови «У
мене всередині все похолонуло» та «Душа пішла у п’ятки»
виникли не безпідставно. Під
час стресу або в момент переляку серце людини на якусь мить
сповільнює роботу і монада переміщується до грудної або черевної артерії, де кров’яний рух
ще досить інтенсивний. Рослини і безкровні тварини монади не мають, тому їхнє духовне
поле розподілене по всьому ор-

❙ Вивчаючи Всесвіт, ми глибше пізнаємо самих себе.
втручається. Але водночас у
духовного поля є можливість
завдяки отриманим знанням
та досвіду самостійно накопичувати нову інформацію. Прийнято вважати, що вона міститься у центральній нервовій
системі, але це не так. Мозок є
лише перетворювачем і передавачем подібно до пульту управління, без якого не може працювати жоден агрегат. Сама ж
інформація перебуває не у фізичному, а духовному полі живого організму. Звільнившись
від тіла у момент його смерті,
цей згусток енергії розсіюєть-

Негативна інформація переходить душам нащадків,
бо структура їхніх духовних полів найсприятливіша
для цього. Тому й виходить, що за лихо, яке скоїла
людина, відповідають її діти, внуки, а то й правнуки.
ганізму, кожна частка якого самостійно реагує на різні подразнення.
Душа — це перш за все інформація, яка хоч і не матеріальна за своєю природою,
проте в організмі супроводжується матеріально. Усьому
живому надається не тільки
духовна енергія, а й первинний запас запрограмованої інформації. За своїм обсягом він
мінімальний, але при цьому достатній для виживання й проявляється у формі основних інстинктів. Саме тому немовлята і маленькі ссавці одразу починають шукати материнське
молоко, зозуля викидає з гнізда інших пташенят, мальки,
народжені у верхів’ї річки, пливуть до моря і навіть інкубаторське курча починає гребтися, хоча не обділене їжею.
У подальшому енергія духовного поля збільшується пропорційно масі без додаткової інформації, оскільки Бог, як помітив ще Епікур, у внутрішнє життя живих організмів, за
дуже рідкісним винятком, не

ся і стає невід’ємною частиною
духовного поля Землі. У часі за
людськими мірками даний процес може тривати десятки, сотні або й тисячі років. Власне,
це і є рай для душі. Не дарма кажуть, що він — на небесах, тобто на зовнішньому шарі атмосфери Землі, який Вернадський
назвав біосферою.
Накопичена нами інформація сама по собі нікуди не
зникає. У тому числі й та, яку
можна назвати негативною та
яку Космічний Розум не сприймає в принципі. Куди ж у такому разі вона дівається? Переходить душам нащадків, бо
структура їхніх духовних полів
найсприятливіша для цього.
Тому й виходить, що за лихо,
яке скоїла людина, відповідають її діти, внуки, а то й правнуки. Саме так діє закон карми.

Природа нескінченності
Кожен об’єкт матеріального світу має свої розміри та
певну кількість речовини, яку
прийнято вважати масою тіла.
А якою є природа невидимої

матерії? Для прикладу давайте розмістимо ці величини на
числовій осі, взявши за основу
масу тіла, що дорівнює одному
кілограму. Справа будемо відкладати числа мас тіл, що більші за цей показник, доки не дійдемо до маси Землі, потім Сонця, далі Галактики, Метагалактики і так до нескінченності,
оскільки саме таким є Всесвіт.
А з іншого боку відкладатимемо
числа мас тіл, які менші одного
кілограма. Відповідно, неминуче дійдемо до маси макової зернини, потім пилинки, далі атома, протона, електрона, тобто
до мас елементарних частинок.
Останні складаються з кварків
(сучасні прилади поки що не
можуть їх виявити), а ті, у свою
чергу, зi ще менших частинок
і т. д. Зрештою, у логарифмічних координатах уся числова
вісь розтягнеться від плюс безкiнечності до мінус безкiнечності.
Можна сказати і так: неподільних частинок, з яких
би складався Всесвіт, у природі не існує в принципі. Прийнято вважати, що нулю дорівнює маса фотона, але це теж неправильно. Якби це було так,
то швидкість світла була б безкінечною. Формула Ейнштейна, у якій показано, що загальна енергія (точніше, потенційно
можлива) тіла дорівнює добутку маси цього тіла на квадрат
швидкості світла, правильна
лише для тіл, маси яких більші
за масу фотона. Релятивістська
механіка також придатна лише
для тіл із більшою масою, а частинки, які менші за масу фотона, можуть рухатися зі швидкістю більшою, ніж швидкість
світла у вакуумі.
З цього випливає наступний
висновок. З усієї глобальної багатогранності розмірів і мас матеріальних тіл людство вивчило тільки невеликий діапазон,
але й у ньому тіла підпорядковуються різним фізичним законам. Водночас в інших діапазонах діють зовсім інші за-

кони, які людству доведеться
вивчати у майбутньому. Причому таємниць наразі незрівнянно більше, аніж розгадок. Скажімо, аби пояснити невідоме,
була висунута гіпотеза про існування так званої «темної матерії». Науковці навіть підрахували її кількісне співвідношення з «білою матерією», але
що це таке, ніхто не знає. Найбільшою ж помилкою фізиківтеоретиків та астрофізиків є те,
що вони розглядають лише одну
субстанцію і повністю ігнорують духовне поле, від якого залежить величезна кількість фізичних законів і в першу чергу
гравітація.
Підпорядковуються законам і всі небесні тіла, що також
є живими організмами. У них
теж є своя «кровоносна система» у вигляді мантії, рух якої
забезпечує, знову ж таки, духовне поле цих тіл. Останні, як
і будь-який інший живий організм, народжуються, функціонують і помирають. Уже
мертві, залишившись без власної «душі», вони тривалий час
обертаються навколо великих
тіл, а потім або зіштовхуються між собою й розлітаються на
шматки, або поглинаються великими тілами. Тобто фактично речовина будь-якого тіла (і
небесного, і біологічного) нікуди не зникає, а в різній формі слугує середовищем для розвитку інших тіл. Водночас духовне поле покидає мертве тіло,
що є окремим об’єктом, а атоми, з яких складаються ці тіла,
у свою чергу, мають свої духовні поля.
Отже, у Всесвіті все має однакову форму. Тобто будови атома і сонячної системи певною
мірою подібні, а будова галактики схожа на будову ядра атома, хоча всі ці об’єкти і розташовані в різних діапазонах числової осі та підпорядковуються
різним фізичним закономірностям. У цьому унікальному
взаємозв’язку якраз і криється
геніальний задум Творця. ■

КУЛЬТУРА
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Жанна Куява — авторка п’яти романів. Володарка двох спецвідзнак літературного
конкурсу «Коронація слова» та його дипломантка. А минулоріч стала лауреаткою ІІ
премії Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея. Нині
авторка презентує по країні свій черговий
роман «Говори, серце, не мовчи!»

Провінція і столичні зірки
■ Жанно, ти — журналістка, письменниця, літературний критик. Що переважає? Знаю, що працювала в школі. Як і
коли стався перший крутий поворот? З
якого матеріалу почалася журналістика?
— Справді, я навчалась на вчительку початкових класів, причому віддала
здобуттю освіти не мало не багато — майже сім років. Чотири роки — навчання
в педучилищі (нині коледж), два з половиною — заочне відділення університету. Чи обирала фах самостійно? Навряд.
Мені було тільки п’ятнадцять. А що вчителями були батьки, то це, гадаю, й визначило наперед, куди вступатиму. Принаймні хто такі вчителі, що роблять і як
живуть, я знала й бачила щодень.
У Володимирі-Волинському, що на
Волині, де навчалася стаціонарно, отримала дуже добрі освіту й знання щодо
фаху. Тому одразу після навчання пішла
в сільську школу працювати вчителькою
музики. Роботу свою любила, як і школярів. Крім уроків, проводила багато позакласних заходів: виховних годин, концертів, конкурсів тощо. А ще — писала
вірші й пісні, які учні й виконували на
свята.
Водночас розуміла, що назавжди лишатися в цій школі не зможу. Професійне, особистісне зростання, саморозвиток і самоосвіта — мотиватори цілого
мого життя. Так я прийшла в журналістику, літературну критику і, зрештою,
в літературу. Тож, коли одного дня мені
запропонували директорство в сільській
школі та посаду кореспондента в районній газеті, я обрала друге.
Хоча, маю зауважити, журналістика
не прийшла в моє життя легко й просто.
За рік до того, як узяти мене на роботу,
головний редактор районної газети при
зустрічі дав завдання писати не шкільні
твори «на тему», а справжні журналістські матеріали. Тож цілий рік я мусила
доводити і йому, і собі, що заслуговую на
роботу в газеті.
У моєму житті завжди переважало
писання. Тепер, маючи п’ять виданих
романів і досвід неписання (два роки після народження сина), можу з упевненістю сказати, що передусім є письменницею. Бо не писати, перевірила, таки не
можу.
■ Робота в газеті «Сім’я і дім» — це окрема сторінка і ще один крутий поворот
— переїзд до Києва. Важко чи легко було
зустрічатися з зірковими героями?
— Через два роки роботи в «районці»
мене запросили до обласної на той час газети «Сім’я і дім». Виявляється, в обласних виданнях стежать за роботою колег у
провінції, аналізують, придивляються, а
потім, у разі потреби, кличуть до себе.
Так само, вочевидь, аналізував і придивлявся до моєї роботи вже у Луцьку шеф-редактор «Сім’ї і дому», світлої
пам’яті, Іван Корсак. Бо коли газета виходила на всеукраїнський рівень, саме
мені запропонував стати її власкором у
Києві. Не скористатися цим шансом не
могла, хоча дуже боялася переїзду до
столиці. А надто — чи впораюся із поставленим шефом завданням: для кожного номера газети готувати ексклюзивне
інтерв’ю із зірковим гостем.
Пригадую, в оті найперші київські часи, якось у фойє Театру імені Івана Франка побачила подружжя Брюховецьких. Зробити інтерв’ю з почесним
президентом Києво-Могилянської академії було чимось надзвичайним. Тоді
зрозуміла: або підійду до нього зараз,
або такої нагоди більше не випаде. І я
наважилася, підійшла, попросила про
зустріч, на що пан В’ячеслав люб’язно
погодився, і в один із ранків провела
одне з найважливіших ексклюзивних
інтерв’ю — із В’ячеславом Брюховецьким.
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Жанна Куява: Кожна моя перемога
починається з меншої чи більшої поразки
Як перекваліфікуватися з учительської професії на журналістську, а потім стати
письменницею
Потім були незабутні розмови з онуком Івана Франка Роландом, художником Іваном Марчуком, народними артистками Ніною Матвієнко і Наталією Сумською, телеведучими Юрієм Макаровим,
Андрієм Куликовим, Миколою Вереснем, письменниками Юрієм Андруховичем, Лесем Подерв’янським, Борисом
Гуменюком, Марією Матіос та багатьма
іншими тепер уже колегами по цеху.

Запропонувала спробувати написати
щось своє Міла Іванцова
■ Жанно, чи можуть письменники
бути друзями? Хто твій перший літературний наставник і критик?
— Під час зустрічей і розмов із письменниками відчувала, що в середовищі
саме цих людей мені найцікавіше бути,
навіть найкомфортніше. Слухаючи їх,
почувалася буквально, мов вареник у
сметані. Бо інтерв’ю, хай навіть із найпопулярнішою співачкою чи співаком,
усе ж, менш цікаві, а іноді — взагалі поверхові. Тому дедалі тягнулася до літераторів, часто зустрічалася з деким за кавою, багато читала їхніх книжок, писала
рецензії, доки одного разу письменниця
Міла Іванцова, моя добра й давня подруга, не запропонувала спробувати написати щось своє.
Тому відповідь на запитання про
дружбу випливає саме по собі: так, дружба між письменницями буває. У мене не
одна подруга-письменниця.
■ У сучасну літературу Жанна Куява
увірвалася «вибухово» з «Нічницею».
А вже через короткий час — друга книга, яка перемогла в «Коронації слова».
Участь у літературному конкурсі — це
самоствердження?
— Ні, не самоствердження, щось більше.
Коли я надсилала «Нічницю» на конкурс, то поставила на кін свою подальшу
професійну долю: якщо роман відзначать — бути мені письменницею; якщо ні
— вправлятимуся в літературній критиці й далі розвиватимусь як журналістка.
І коли вирішила й постановила: ні, письменництво не потягну, бо це надто відповідально, — мені подзвонили з «Коронації слова» й повідомили, що твір є номінантом на відзнаку. Тоді у стресі хутко
відповіла: «Але я не планувала вигравати!». На що співрозмовниця, вочевидь не
вперше чуючи щось подібне, відповіла:
«Усе гаразд, інші ще й не таке кажуть».
От що буває від раптової надсильної радості.
Тоді «Нічницю» відмовились видавати в кількох найбільших українських видавництвах (кажучи при цьому, що твір
добрий, але «не формат»), тож книжка
вийшла в луцькій «Твердині». Відтак наступні твори надсилала на конкурс, аби
знайти більшого видавця й, відповідно,
завоювати більше коло читачів.
Щодо задуму, то ця історія ніби жила
в мені. До того ж я хотіла віддячити бабці (Царство Небесне), яка свого часу теж
прийняла мене на квартиру, як баба Груня — Іванну, й ставилась, мов до рідної,
дуже любила й розуміла.
■ Звідки стільки досвіду: писати реалістичні, психологічні твори про життя?
— Мене, як і будь-кого, життя любить-голубить, але й випробовує, повчає, загартовує. Створює трудні ситуації,
з яких маю вибратися. Ставить складні
питання, на які шукаю відповіді. Кожен
свій досвід я аналізую й досліджую, пишучи. У письмі шукаю шляхи виходу з
кризових станів, відповідаю на одні питання й ставлю інші. Коли це збігається з
досвідами читачів, тоді отримую зворотну реакцію, зазвичай це обмін позитивними емоціями та енергіями.
■ Головні герої твоїх романів розпові-

❙ Жанна Куява вже 12 років — киянка.
❙ Фото з особистого архіву.
дають, вчать, підказують, як долати життєві ситуації. Є випадки, коли читачки
на творчих зустрічах діляться враженнями, як після прочитання роману міняють свої долі... Це додає впевненості,
натхнення?
— Один із недавніх відгуків мене
щиро заскочив: жінка, прочитавши мій
роман «Дерево, що росте в мені», зважилася змінити місто проживання, переїхала до Києва. А після прочитання роману «Гордієві жінки», збагнула, який
чоловік їй потрібен і зустріла його в
тому-таки Києві. Такі історії, звісно, надихають. А ще засвідчують, що пишу недарма.

Вплив на мову Києва
■ У твоєму житті також були труднощі. Як долала їх?
— Долала болісно, як по правді.
Може, тому мої перші романи здебільшого — про біль, від якого потерпає сучасна людина.
Але тепер я переважно роздумую над
тим, як оминути великі розчарування,
випередити страждання, сказати «ні»
сльозам. Тобто жінка сильна, вольова і
з характером дедалі частіше зустрічатиметься в моїх текстах, сподіваюся.
■ Чи підтримує творчу діяльність чоловік?
— Так, чоловік — мій найсуворіший
критик (після мене самої) і вірить у мою
творчість, мабуть, сильніше, ніж я сама
в неї вірю.
■ Про що найчастіше запитують на
презентаціях, зустрічах?
— Найчастіше цікавляться, чи мають
герої моїх романів прототипів у реальному житті. І на кого з героїнь найбільше
схожа я.
■ Після виходу чотирьох романів була
невеличка перерва. І все ж писати хотілося. Роман «Говори, серце, не мовчи»
писався легко?
— Ні, цей роман писався найважче, з
огляду на умови. Скажімо, роман «Гордієві жінки» я писала в умовах найкомфортніших для письменника: протягом
восьми місяців практично не відволікалася на щось інше, хіба на переклади,
якими заробляла на життя. А так — мовчазні квартирні стіни й світ романних
персонажів, з якими прокидалась, обідала, лягала спати й вела нескінченні розмови. Тоді я мала необхідні для творчості
зовнішню тишу і внутрішній спокій.
А для написання роману «Говори, серце, не мовчи» мусила вихоплювати час тихцем і крадькома, мов злодійка, ранніми ранками, коли малюк

тихо-мирно досипав. Щойно дитина
прокидалась, світ моїх романних персонажів розтрощувався й розсипався на
друзки. Кожного світанку я мусила збирати його докупи і склеювати, мов розбиту посудину. Це — важко. Бо коли
пишу, то ніби пірнаю глибоко під воду,
куди не долинають звуки ззовні, нічого
не відволікає. Щойно вдома хтось починає лепетати, плакати чи просити їсти,
мушу виринати з-під води й тоді стає
чутним лише світ зовнішній.
■ Ти умієш подивувати: коротка проза: оповідання, есе... І знову перемога у
літературному конкурсі малої прози...
— Напевно, кожна моя перемога починається з меншої чи більшої поразки.
Так і тут. Одне з онлайн-видань замовило в мене оповідання, яке не опублікувало, мовляв, у книжці закладені смисли зчитаються, а от з екрана ґаджета —
ні. Мені стало соромно через це. Не перед
кимось, а перед собою. І я вирішила перевірити, чи здатна написати щось гідне в
короткій формі? Тоді виникла ідея взяти
участь у Всеукраїнському літературному
конкурсі малої прози імені Іван Чендея.
Коли за кілька місяців дізналася, що зпоміж майже трьохсот робіт моя посіла друге місце, неймовірно втішилася і
надихнулася на написання нових оповідань і новел.
■ Мова твого письма особлива, вона
досить вирізняється, захоплює. Це все
Волинь. Як вплинув на мову Київ?
— Спасибі за це важливе запитання.
У Києві я живу дванадцять років і завжди з усіма спілкуюся українською. Причому майже завжди, коли співрозмовник російськомовний, він переходить
на українську, а не навпаки. Часто чула
від киян прохання: «Говоріть, говоріть,
вас так приємно слухати!» А на останній офісній роботі колеги навіть просили повторити сказані мною слова, як,
наприклад, «чепуритися», «кокетувати», «гоготати», «чубитися», «шанувальник» та інші. Там я теж чула багато компліментів щодо мови й колеги зі
мною теж старалися говорити подібною
українською.
Я допіру не хвалюся, а веду до того,
що коли мова звучить, коли вона не схожа на волоцюгу-п’яничку або гопника,
що вискочив з-за пивної забігайлівки й
белькоче щось малозрозуміле й неприємне, себто коли мова цікава, не засмічена,
а приємна на слух, ще й «присмачена»
цікавим, колоритним слівцем, тоді її хочеться й слухати, й навчитись говорити
так само. Говорімо гарною українською,
тоді її стане більше. ■
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КУЛЬТУРА
■ ЧАС «Т»

Ангеліна ВЕЛИКА
Ще був час Різдва. Сніг не хрумтів
під ногами. Хрумтіли цукерки за щоками. Але цього замало... Хотілося казки...
Старої, доброї... Тому нестримним було
бажання подивитися ще раз «Ніч перед
Різдвом» і обов’язково у виконанні артистів Чернігівського академічного театру імені Тараса Шевченка. Бо, незважаючи на до болю знайомий сюжет Гоголя,
вистава несподівана, сучасна, яскрава,
динамічна, сприймається на «одному диханні» дорослими і дітьми. Яскраві костюми, палаючі зорі, сніг (хоча б тут), красиві дівчата, нечиста сила, любов, танці,
співи, коляда.
Усі події та персонажі вплітаються в
якийсь більш грандіозний, масштабний
сюжет одвічних українських обрядів, з
їх сакральним значенням. Головним персонажем вистави постають колядники в
білих свитках, чи то люди, чи янголи...
Разом із ними ми катаємось на санчатах,
граємо у сніжки, ліпимо сніговика, бавимось у «слона» та ходимо від хати до
хати, прославляючи Різдво Бога, чи Сонечка. Постають питання самоідентифікації українців. Хто ми є? Чому так відчуваємо світ? Що закладено в цих обрядах, які символи буття, безсмертні коди,
що живуть дотепер у наших генах?
Колядники — гурт, громада, община,
об’єднання рівних. Саме таке ментальне
сприйняття світу притаманне українцям
із прадавніх часів, саме тому живемо ми
в єдності і гармонії з природою і навколишнім світом, не вивищуючись ні перед
ким, як пани, і не падаємо ні перед ким
на коліна, як раби, а радіємо, допомагаємо та дбаємо один про одного.
Сцена в Петербурзі вирішена не традиційно, як ми звикли у фільмі, де козаки зображені слугами та підлабузниками
Катерини Другої. Режисер вистави, заслужений артист України Андрій Бакіров,
показує козаків як самодостатніх воїнівзахисників своєї землі. Натомість цариця (артистка Світлана Бойко) постає перед
нами, як двулика, цинічна інтригантка. В
очі козакам посміхається, обіцяє мир. А
позаочі віддає накази на війну та тотальне знищення Запорозької Січі.

Всоте за чотирирічку
кликала в казку диво-нічка
Одвічні українські обряди з сакральним значенням у постановці чернігівчан

❙ Вакула — Євген Бондар,
❙ Катерина Друга — Світлана Бойко.
❙ Фото надане театром.
Не обійшлося у виставі і без темних сил. Уособленням яких є чорт у виконанні актора Сергія Пунтуса. Елегантний, харизматичний, пластичний,
з’являється він, як із табакерки, протягом усього дійства. І нагадує маленьке
шкідливе кошеня, яке настільки миле,
що шкода його і насварити. Нечестивий
робить пакості всім, хто його ображає:
краде місяць, роздмухує хуртовину, але
дарує зорі з неба преподобній Солосі.
А та, в свою чергу, ласкаво приймає
дари та вкручує зорі у свій абажур. Мудра, красива, принадна молодиця. Знається і з чортом, і з дяком, і з головою. Для
кожного знайде лагідне слово та ласкавий підхід. Колядує разом із гуртом, спі-

❙ Колядники — гурт, громада, община, об’єднання рівних.
ває, танцює та навіть сміється з пародії
на себе, яку хлопці показують у Вертепі.
Образ Солохи у виконанні заслуженої артистки України Оксани Гребенюк уособлює в собі риси справжньої української
жінки: трішки відьма, трішки актриса,
авантюрна, спокуслива, вправна господиня, чуйна мама, дружня сусідка. Все
поєднується в ній — краса і розум, святе
і грішне.
Як майже в усіх різдвяних історіях,
усе закінчується добре. Вакула (Євген
Бондар) привозить Оксані (Наталія Пун-

тус) царицині черевички, і пара заручується. А решта героїв обіймаються, радіють,
святкують, співають — «...Вся наша родина, славна Україна, радуйся! Ой радуйся,
земле, Син Божий народився!»
Це створює атмосферу дива, казки,
дитинства. Чернігівська «Ніч перед Різдвом» побувала в багатьох містах України, актори зіграли понад сто вистав цієї
феєричної містерії. А в Чернігові вистава
йде з величезним аншлагом, тож, якщо
ви хочете долучитися до різдвяного дива,
подбайте про квитки завчасно. ■

■ СТОЛИЦЯ

Па де труа з балету
Вихованці Академії танцю імені Сержа Лифаря
виступили на сцені Національної опери
Володимир КОРНІЙЧУК
«Балетна мозаїка» — під такою назвою на сцені Національної опери України, за сприяння
департаменту культури Київміськдержадміністрації відбувся гала-концерт студентів
та учнів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа
Лифаря.
З-поміж масштабних хореографічних робіт талановитого творчого колективу академії
слід попервах виокремити балет
на одну дію «Зимова казка» І.
Іващенка, Є. Досенка у постановці заслуженого артиста України
Олександра Нестерова та Лілії
Мельніченок, за мотивами хореографії П. Вірського (сценографія
Т. Соловей, костюми В. Чижової).
Це народне зимове дійство в якому юні виконавці продемонстрували глядачеві вишуканий професіоналізм, прозвучало, як гімн
незрадливому коханню, що уособила на сцені Снігова Дівчина (Валерія Гавришевська).
Доповнив масштабне хореографічне дійство фрагмент із балету «Лускунчик» П. Чайковського (хореографія В. Ковтуна) роботи викладачів академії: лауреата
міжнародного конкурсу артистів
балету Наталії Хоменко, заслуженого артиста України Владислава

Солдатенка, Галини Зарицької та
заслуженого артиста України, лауреата Державної премії України
імені А. Шекери, Дмитра Клявіна. Виконавці — студенти І—IV
курсів спеціалізації «класична
хореографія» (солісти Олександра Бородіна, Олег Бондар).
Мальовничу мозаїку галаконцерту урізноманітнили й
оригінальні номери відділення
класичної хореографії: варіація
з балету «Дон Кіхот» Л. Мінкуса (хореографія О. Горського),
па де труа з балету «Лускунчик»
і варіація з балету «Спляча красуня» П. Чайковського (хореографія В. Вайнонена, М. Петіпа),
фрагмент із балету «Пер Гюнт»
Е. Гріга (хореографія Е. Клюга),
адажіо з балету «Сюїта в білому»
Е. Лало (хореографія С. Лифаря),
інші сценічні номери.
Щодо народних композицій, то варто виокремити «Козачок з бубнами» І. Іващенка (хореографія О. Гомона), «Вербиченька» Л. Мухи (хореографія
О. Сегаля), «Київські парубки»
В. Рождєственського (хореографія П. Вірського) та «Чарівні
дзвіночки» А. Гелуна (хореографія Л. Гелун).
Уже вкотре спостерігаючи
за творчою еволюцією Київської
муніципальної академії танцю
(близько двох десятиліть), мені

❙ Класичний «Лускунчик».
хотілося б підкреслити наступне: на нинішньому етапі стрімкого професійного росту академія
танцю виокремилась в один із
найпомітніших в Україні вищих спеціалізованих навчальних хореографічних закладів,
який виробив свій власний постановочно-балетмейстерський
стиль, своє неповторне творче
обличчя, що позначене технічною досконалістю, чіткою характерністю й артистичністю
художніх образів. І все це — талановито втілюють на сцені Національної опери України (і не
тільки!) обдаровані виконавці
відділень класичної і народної
хореографії.
Коли це стосується, зокрема, постановок відділення народної хореографії, то їм притаманні гармонійні композиції з
народного побуту, що позначені
оригінальністю творчого задуму, котрі зачаровують глядача
своїми бадьорими ритмами, соковитим народним гумором, за-

❙ Модернова пластика.
❙ Фото надані Академією танцю імені Сержа Лифаря.
пальним виконанням і сценічним артистизмом.
Коли ж рецензувати сучасну
модернову пластику, то вона характеризується філігранно відточеними «па», неочікуваною
стилістикою, неординарною інтерпретацією образів, як і самою
композицією танцю, яка вражає вдячного глядача до глибини душі і супроводжує ці виступи зливою овацій та вигуками

«браво!».
Тож не дивно, що виконавці
Київської академії танцю щороку поповнюють балетний склад
Національної опери України, Заслуженого академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського
та інші хореографічні колективи нашої держави. Загалом, українська виконавська хореографічна школа високо цінується в
усьому світі. ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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■ НОМІНАНТ

Ліки проти апокаліпсису:
знищіть їх усіх
Костянтин РОДИК

1904 рік був для Джозефа Конрада похмурим: важко хворіє дружина, нездужає сам. Нерви украй розсмикані, а тут іще російсько-японська війна та «революція» в Росії — а «там не може бути
чогось іншого, крім повстання рабів». Ожили фамільні скелети в
шафі — царат звів у могилу чи не всю Конрадову сім’ю, польських націоналістів. І визнаний сорокап’ятирічний британський літератор, ім’я котрого вже звучить поруч Бернарда Шоу, Ред’ярда
Кіплінга і Джона Ґолсуорсі, пише незвичний для власного стилю
текст — есей «Самодержавство і війна», щойно тепер перекладений-виданий в Україні (К.: Темпора, 2019).
Коженьовський-Конрад добре знав монстра, що тоді знову
оселився на перших сторінках
світових газет. Дитячо-юнацькі враження — матричні. А ті
його роки — депортація родини в російську глушину, коли
чи не щороку помирав хтось із
близьких. І от тепер, на початку
ХХ століття, у його вже третій
батьківщині (Україна—Польща—Англія) він бачить «стан
гарячкової легковірності» щодо
справжньої подоби Росії. Бачить, як «крізь вуаль неадекватних слів» до масової свідомості британського суспільства
заповзає «ретельно виплеканий фанатизм». Мусив писати — «для тих, хто убогий розумом, а їм ім’я — легіон».
В есеї згадано, як Бісмарк,
колись пруський посол у Росії,
означив по закінченні своєї дипломатичної каденції місце перебування: «Росія — це ніщо».
Конрад пропонує розшифрування цього коану: «Вона була
і є просто запереченням усього,
задля чого варто жити... Партнер беззаконня... В Росії не було
ніколи законності, вона є її запереченням, як і запереченням
геть усього, що має своє коріння в розумінні та сумлінні».
Джозеф Конрад не зважає
на політкоректність, коли ходить про «русскій мир»: «Це
кара Божа... Виплід потойбіччя, що має риси невситимого
упиря... Постать зі страшних
сновидінь... Лиховісний фантом». Та попри емоційну наснаженість, його оцінки досі не
втрачають політологічної вартості, як-от: «Уважне вивчення
російської літератури, російської церкви, адміністрації та
незгідних течій її думки повинно скінчитися вердиктом,
що нинішня Росія не має права подавати свій голос у жодному питанні, що стосується
майбутнього людства». Зрештою, «Самодержавство і війна»
є аналітикою для нового Нюрнберзького процесу, котрий таки
має відбутися — задля самозбереження європейської цивілізації: «Найтяжчий злочин проти
людства, характерний для цієї
системи... нещадне знищення
незліченних душ... Відгороджені
від повітря, світла й від усяких
знань про себе і про світ, поховані живцем мільйони російського народу».
Та в одному Конрад помилився — бо надто хотів вірити
у зникнення кошмару. Есей писано, коли японська армія одержала перші перемоги над російською. «Японія виконала своє
завдання, здійснила місію: примару російської могутності вби-

то... Проява зникла, щоб більше
ніколи не повертатись у світ...
Нарешті вона зникла назавжди». Тепер ми знаємо, що зникнути потворі не дала саме Британія.
Так — бажане за дійсне. Так,
викид зболеної ейфорії. Навіть
у самому тексті аналітик не погоджується зі знервованим громадянином: для Росії «єдиним
можливим самореформуванням
є тільки самогубство... Російське самодержавство не досягло
успіху ні в чому: воно не мало історичного минулого і не може
сподіватися на історичне майбутнє. Воно може тільки скінчитися».
А як — скінчитися? Вірогідно, питання способу анігіляції
Росії ніколи не полишало Конрада. Схоже, не випадково саме
після «Самодержавства і війни» він пише два шпигунські
романи («є зачинателем жанру шпигунської прози», — значить сучасний британський
дослідник Роберт Гемпсон у передмові до першого тому Повного зібрання творів), а 1910-го завершує роман «Очима Заходу»,
де бачимо цілу зграю російських шпигунів-терористів, таємно очолюваних урядом, «очільником загального поліційного
нагляду над Європою».
Цей роман вважають такою

собі дискусією з Достоєвскім,
хоч сам автор цього не акцентував. Так, персонажі «Очима Заходу» — вважай, ті самі, що і в
«Бісах», а головний «герой» —
ніби Раскольніков зі «Злочину
і покари», хіба у профіль. Схоже, Конрад був переконаний, що
надмірна емпатія, з якою російський письменник змальовує соціальних лузерів-збоченців, замилює очі й не дає змоги бачити
суть інфекційної хвороби під назвою «Росія». Через те Конрадові
персонажі, особливо другорядні,
мають карикатурний присмак.
У цьому є логіка, варта пильної уваги, особливо у наш час
преклоніння перед симулякром
«на реальних подіях». «Слова,
як відомо, є великими ворогами
реальності», — значить Конрад,
і далі формулює кредо модернізму, як опонента реалізму: «За
допомогою вигадки виразити
загальну істину... Тільки правда виправдовує будь-яку вигадку». Лише так, на його думку,
можна «прозирнути в найдальші глибини самоомани... небезпечної недосвідченості».

Джозеф Конрад реалізує цю
концепцію у власний фірмовий
спосіб: події висвітлюються через сприйняття пересічної особи (зазвичай — у більшості його
творів): «кухонний» погляд, як
засіб аналітики. В підсумку на
поверхню спливає те, на що
професійна політологія зазвичай не звертає уваги: оцінка в
координатах культури повсякдення. «Груба кмітливість»,
котру автор дорівнює жіночій
інтуїції: «Жодну жінку ніколи
не можна одурити до кінця».
І крізь таку оптику раптом
чітко бачиш багато що. Наприклад, телевізійних політиків: «Як і у випадку з дуже обдарованими папугами, інколи
запідозриш, а чи вони справді
розуміють, що кажуть». Або
блогерську опозицію: «Мрійне
сп’яніння ідеаліста, нездатного зрозуміти причину речей...
страшна інфантильність...
Ці люди були не здатні побачити, що все, чого вони досягнуть, — це лише зміна назв».
Краще розумієш досі як слід
не усвідомлене українцями по-

■ НОМІНАЦІЯ «ХРЕСТОМАТІЯ»
Короткий список подано за абеткою — лавреата буде названо на урочистій церемонії 21 лютого
2020 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.
Художня класика
Марк АВРЕЛІЙ. Наодинці з собою; ГЕСІОД. Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла; ОВІДІЙ. Любовні елегії.
Мистецтво кохання; Метаморфози. Сер. «Бібліотека античної літератури». – Л.: Апріорі, 184+136+196+520
с.(п)
Ольга КОБИЛЯНСЬКА. Зібрання творів у 10 тт. Том 6. – Чернівці: Букрек, 432 с.(с)
Джозеф КОНРАД. Очима Заходу. Самодержавство і війна; Негр з «Нарцису». Оповісті неспокою. Молодість.
– К.: Темпора, 456+576 с.(п)
Джон МІЛТОН. Утрачений рай. – К.: Видавництво Жупанського, 360 с.(с)
Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських мислителів ХІ – поч.. ХІХ ст. – К.: Кліо, 440 с.(п)
Соловецький етап. Антологія Юрія Винничука. – Х.: Фоліо, 492 с.(п)
Джеффрі ЧОСЕР. Кентерберійські оповіді. – Л.: Астролябія, 528+544 с.(п)
*номінувалося 49 видань
Життєписи
Григорій КОСТЮК ТА Юрій ШЕВЕЛЬОВ. Листування. – К.: Українські пропілеї, 166 с.(п)
Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО. Мої духовні криниці. – К.: Либідь, 752 с.(п)
Полум’я відігріє пам’ять… Спогади про Олега Лишегу. – Л.: Піраміда, 440 с.(п)
Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР. – Х.: Віват, 688 с.(п)
Василь СТУС. Листи до сина. – Х.: Ранок, 280 с.(п)
Юрій ШЕВЕЛЬОВ і Юрій ЛУЦЬКИЙ. Листування. Книга 1: 1950-1984 рр. – Х.: Акта, 632 с.(с)
Володимир ЯЦЮК. Тарас Шевченко і світ фотографії. – К.: Критика, 232 с.(п)
*номінувалося 19 видань
Літературознавство / критика
Юрій КОВАЛІВ. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. Том 6. – К.: Академія, 528 с.(п)
Літературно-джазові імпровізації. Інтермедіальні студії. – Л.: Срібне слово, 396 с.(о)
Ольга ЛУЧУК. Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів. – Х.: Акта, 778 с.(с)
Євген НАХЛІК. Віражі франкового духу. – К.: Інститут Франка; Наукова думка, 640 с.(п)
Людмила ТАРНАШИНСЬКА. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. – К.: Смолоскип, 592
с.(п)
Леонід УШКАЛОВ. Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання. – К.: Дух і Літера, 560 с.(п)
Олесь ФЕДОРУК. Роман Куліша «Чорна рада»: історія тексту. – К.: Критика, 590 с.(п)
*номінувалося 34 видання

няття «ресентимент»: «Безглуздий відчай, спровокований безглуздою тиранією... у країні, де
погляди можуть становити
кримінальний злочин».
А відтак стає ясно, що
«таємниця глибокої інакшості росіян полягає в тому,
що вони ненавидять життя».
Бо — «люблю свою країну, не
маючи нічого іншого для любові й надії». У цьому корені
глобально інспірованого росіянами тероризму. Як зізнається головний персонаж «Очима
Заходу»: вони, мовляв, «месники, які просто вбивають тіла
гнобителів людської гідності...
Це не вбивство, а війна, війна.
Мій дух боротиметься далі в
тілі іншого росіянина, аж поки
знищить усю неправду, яка панує в світі». У мить просвітлення цей персонаж здає собі справу, що має до діла з «заразною
хворобою, яка якщо й не відбере життя, то забере все, заради чого варто жити».
Отже, війна без будь-яких
територіальних/часових/етичних обмежень. Суть Росії. «Його
слід було спинити», — читаємо десь у тексті роману. Джозеф Конрад повсякчас намагався спинити гібридну агресію
Москви («хіба вся ця таємна
революційна діяльність не спирається на безумство, самооману й брехню»). У ранішому
романі «Серце пітьми» об’єкт
оповіді Курц лишає на рукопису звіту про свої колоніальні пригоди напис: «Убийте
всіх!». В екранізації цього роману Френсісом Фордом Копполою («Апокаліпсис сьогодні», 1979) цей епізод навіть
підсилено: «Скиньте бомбу!
Знищіть їх усіх!». Це лишень
на перший позір заповіт Нерона. В тому й фокус різних Конрадових голосів — одразу впадає в око абсурдність, майже
як у Кафки («це цілковита, диявольська несподіванка»). Схоже, насправді Курц мав на оці
тих схиблених «начальників»,
що перетворили його на монстра. До речі, у Копполи звучить
така характеристика-інтерпретація полковника Курца: «Він
міг стати генералом. Натомість став собою».
Ну, так: знищення імперців (москалів) як епідеміологічна операція (або хірургічна,
ампутація гангрени) — блага
вість. Але після провалу сподівань, висловлених в есеї «Самодержавство і війна», Джозеф
Конрад, схоже, збагнув: Росію
можна здолати хіба на символічному терені. Знищуючи
сам її дух. А «дух Росії — це дух
цинізму... У Росії все знання заплямоване фальшем... так, що
європейська свобода скидається на дебош».
І тут мимоволі згадаєш блискучу книжку Володимира Горбуліна «Мій шлях у задзеркаллі» (К.: Брайт Букс, 2019), де
визнаний аналітик радить не
так дискутувати про повернення ядерної зброї в Україну, як
про розбудову національного
спецназу — що складатиметься не лише з джеймс-бондів, а
і з агентів символічного впливу. Так, СРСР завалився через
власні хвороби, але західні музично-джинсові-літературні голоси його підштовхнули, чи не
так? ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Григорій ХАТА
Клуби вітчизняної прем’єрліги пішли назустріч тренерському штабу національної
збірної України i з метою забезпечення оптимальних умов для
підготовки «синьо-жовтих» до
фінальної частини чемпіонату
Європи-2020 на загальних зборах учасників УПЛ більшістю
голосів прийняли зміни до календаря ЧУ-2019/2020.
Після того як виконавчий
комітет УАФ затвердить новий
календар змагань, його учасникам доведеться дещо переглянути свої плани на другу частину клубного сезону, адже навесні їм доведеться грати в досить
жвавому темпі.
Одразу варто наголосити, що
не всім клубам ліги сподобалася
ідея ущільнення ігрового графіку. Особливе невдоволення бажанням переписати календар по
ходу чемпіонату виказав президент київського «Динамо» Ігор
Суркіс. Вочевидь навесні на динамівців очікуватиме непроста боротьба за друге (лігочемпіонське) місце в чемпіонаті. Окрім того, прагнутимуть «білосині» будь-що перемогти в Кубку
країни. При цьому нині підопічні Олексія Михайличенка не виглядають командою, котрій буде
легко змагатися на два фронти,
особливо коли доведеться грати
по два матчі на тиждень. До слова, на навчально-тренувальному
зборі в Туреччині динамівці вже
зазнали першої поразки, мінімально поступившись хорватському «Хайдуку» (0:1).
«Футбольний клуб «Динамо» завжди поважав і цінував
інтереси національної збірної
України. Ми готові йти назуст-

СПОРТ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«А як же регламент!?»
Аби вітчизняні збірники краще підготуватися до футбольного Євро-2020, весняну частину
чемпіонату країни проведуть у пришвидшеному темпі

❙ У весняній частині сезону на столичних динамівців очікує вельми насичений ігровий календар.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
річ тренерському штабу, готові
відпустити в розташування збірної гравців раніше, якщо остан-

ні тури для нас уже нічого не вирішуватимуть. Але при цьому
ми категорично проти подібних

підходів і методів. Регламенту
слід неухильно дотримуватися.
Не можна змінювати правила

лона» — 43, «Севілья» — 38, Хетафе», «Атлетико» — 36, «Реал Сосьєдад» — 34.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 14.

ланта» — 0:7 (Ілічіч, 17, 53, 54; Гозенс, 29; Д.
Сапата, 45 (пен.); Муріель, 86 (пен.), 88; Маліновський («А») — із 71 хв.), «Інтер» — «Кальярі» — 1:1 (Л. Мартінес, 29 — Наїнгголан,
78), «Верона» — «Лечче» — 3:0, «Парма» —

гри по ходу чемпіонату!» — заявив Ігор Суркіс.
До того ж власник «Динамо»
поцікавився: «А якщо «Шахтар» дійде до фіналу Ліги Європи, то що тоді робити? Як їм міняти свій розклад?»
Зауважимо, що фінал Ліги
Європи запланований на 27
травня, тоді як заключний тур
першості, згідно з видозміненим
розкладом ЧУ, має відбутися 16
травня.
Після чого гравці синьо-жовтої команди, котрі грають у чемпіонаті України, вирушать у
розташування своєї національної команди, де матимуть змогу
добре відновитися після напруженого клубного сезону.
«Моє прохання змінити
календар ЧУ передусім було
пов’язане з бажанням надати перед підготовкою до Євро-2020 час
на відпочинок гравцям тих команд, які найбільше представлені
в національній збірній. Дякую
клубам УПЛ за те, що погодилися
на зміни розкладу чемпіонату України. Я з великою повагою ставлюся до календаря, кожної команди й регламенту. Дуже приємно, що клуби з розумінням сприйняли нашу ініціативу ущільнити
графік ігор навесні», — відзначив
Андрій Шевченко. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
У Прем’єр-лізі все ще непереможним залишається «Ліверпуль», який після звитяги
над «Вулверхемптоном» здобув чотирнадцяту перемогу поспіль. На другому місці з відставанням у шістнадцять очок йде «Ман. Сіті»:
«городяни» «на класі» обіграли «Шеффілд
Юнайтед», а українець Олександр Зінченко
провів повний матч.
Переможна хода підопічних Юргена Клоппа перервалася в Кубку. Представник третього
дивізіону англійського футболу — «Шрусбері
Таун» — зумів відігратися після 0:2 по ходу
поєдинку. Тепер на «мерсисайдців» після гостьової нічиєї чекає перегравання на домашньому стадіоні.
Прем’єр-ліга. 24-й тур. «Борнмут» —
«Брайтон» — 3:1, «Астон Вілла» — «Уотфорд» — 2:1, «Евертон» — «Ньюкасл» —
2:2, «Шеффілд Юнайтед» — «Манчестер
Сіті» — 0:1 (Агуеро, 74; Зінченко («МС») — 90
хв.), «Крістал Пелас» — «Саутгемптон» —
0:2, «Челсі» — «Арсенал» — 2:2 (Жоржиньйо, 28 (пен.); Аспілікуета, 85 — Мартінеллі, 65;
Бельєрін, 88), «Лестер» — «Вест Хем» —
4:1 (Х. Барнс, 25; Р. Перейра, 45; А. Перес, 81
(пен.), 89 — Нобл, 49 (пен.)), «Тоттенхем» —
«Норвіч» — 2:1, «Манчестер Юнайтед» —
«Бернлі» — 0:2, «Вулверхемптон» — «Ліверпуль» — 1:2 (Р. Хіменес, 51 — Хендерсон, 8; Фірміно, 84).
Лідери: «Ліверпуль» (23 матчі) — 67,
«Манчестер Сіті» — 51, «Лестер» — 48,
«Челсі» — 40, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» — 34.
Бомбардир: Варді («Лестер») — 17.
Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші результати. «Халл» — «Челсі» — 1:2 (Гросіцкі, 78 — Батшуаї, 6; Томорі, 64), «Бернлі» —
«Норвіч» — 1:2, «Вест Хем» — «Вест Бромвіч» — 0:1, «Саутгемптон» — «Тоттенхем»
— 1:1, «Брентфорд» — «Лестер» — 0:1 (Іхеаначо, 4), «Ньюкасл» — «Оксфорд Юнайтед»
— 0:0, «Міллуол» — «Шеффілд Юнайтед»
— 0:2, «Манчестер Сіті» — «Фулхем» — 4:0
(Гюндоган, 8 (пен.); Б. Сілва, 19; Габріел Жезус,
72, 75), «Транмер Роверс» — «Манчестер
Юнайтед» — 0:6 (Магуайр, 10; Далот, 13; Лін-

гард, 16; Джонс, 41; Марсьяль, 45; Грінвуд, 56
(пен.)), «Шрусбері Таун» — «Ліверпуль» —
2:2 (Каммінгс, 65, 75 (пен.) — Кертіс Джонс,
15; Лав, 46 (у свої ворота)).

Італія
Іспанія
Після зміни тренера поки не показує свою
найкращу гру «Барселона»: у Кубку каталонці з
величезними проблемами — лише у компенсований час — неосновним складом перемогли нижчелігову «Ібіцу», а в Прімері поступились «Валенсії».
Після поразки «Барси» одноосібним лідером став мадридський «Реал», який завдяки
голу захисника Начо мінімально обіграв «Вальядолід».
У третьому матчі Сегунди поспіль вийшов
в основі «Ов’єдо» голкіпер національної збірної Андрій Лунін — його команда зіграла внічию з «Жироною», але все ще залишається у
зоні вильоту. Повні матчі відіграли Василь Кравець із «Луго» та Роман Зозуля з «Альбасете»,
проте їхні клуби програли «Уесці» та «Депортіво», відповідно.
Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші результати. «Ібіца» — «Барселона» — 1:2 (Кабальє, 9 — Грізманн, 72, 90+4), «Уніоністас»
— «Реал Мадрид» — 1:3 (Ромеро Морільйо,
57 — Бейл, 18; Гонгора, 62 (у свої ворота); Б.
Діас, 90+2), «Севілья» — «Леванте» — 3:1
(Фернандо, 13; Окампос, 46; О. Торрес, 78 —
Дуарте, 31), «Леонеса» — «Атлетико» — 2:1
(у дод. час), «Мірандес» — «Сельта» — 2:1
(у дод. час), «Ебро» — «Леганес» — 0:1, «Жирона» — «Вільярреал» — 0:3, «Реал Сосьєдад» — «Еспаньйол» — 2:0, «Тенеріфе» —
«Вальядолід» — 2:1, «УД Логронес» —
«Валенсія» — 0:1.
Прімера. 21-й тур. «Осасуна» — «Леванте» — 2:0, «Еспаньйол» — «Атлетик» —
1:1, «Валенсія» — «Барселона» — 2:0 (Альба, 48 (у свої ворота); М. Гомес, 77), «Алавес»
— «Вільярреал» — 1:2, «Севілья» — «Гранада» — 2:0 (Люк де Йонг, 11; Ноліто, 34),
«Атлетико» — «Леганес» — 0:0, «Сельта»
— «Ейбар» — 0:0, «Хетафе» — «Бетіс» —
1:0, «Реал Сосьєдад» — «Мальорка» —
3:0, «Вальядолід» — «Реал Мадрид» —
0:1 (Начо, 78).
Лідери: «Реал Мадрид» — 46, «Барсе-

Перша Бундесліга. 19-й тур. «Боруссія» (Д) — «Кельн» — 5:1 (Геррейру, 1;
Ройс, 30; Санчо, 49; Е. Холанд, 78, 87 — Ют,
65), «Айнтрахт Франкфурт» — «РБ Лейпциг» — 2:0, «Боруссія» (М) — «Майнц» —
3:1 (Плеа, 24, 76; Нойхаус, 88 — Куайсон, 12),
«Вольфсбург» — «Герта» — 1:2, «Уніон»
— «Аугсбург» — 2:0, «Фрайбург» — «Падерборн» — 0:2, «Баварія» — «Шальке» —
5:0 (Р. Левандовський, 6; Мюллер, 45; Горецка, 50; Т. Алькантара, 58; Гнабрі, 89), «Вердер»
— «Хоффенхайм» — 0:3, «Байєр» — «Фортуна» — 3:0.
Лідери: «РБ Лейпциг» — 40, «Баварія»
— 39, «Боруссія» (М) — 38, «Боруссія» (Д)
— 36, «Байєр» — 34, «Шальке» — 33.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 21.

Франція

❙ Півзахисник збірної України Руслан Малиновський допоміг
❙ «Аталанті» розгромити «Торіно».
❙ Фото з сайта zbirna.com.
У перших чвертьфінальних матчах італійського Кубка «Ювентус» упевнено обіграв «Рому»
екстренера «Шахтаря» Пауло Фонсеки, а «Наполі» дещо несподівано здолало «Лаціо», яке
останнім часом набрало переможний хід.
Ще більшу сенсацію неаполітанці створили у матчі Серії А, обігравши вдома «Юве».
Після мінімальної перемоги над «Брешією»
підтягнувся до єврокубкової зони «Мілан».
А найрезультативнішою командою тижня
стала «Аталанта» Руслана Маліновського, яка
забила сім «сухих» м’ячів «Торіно». Українець
вийшов на поле у другому таймі, але результативними діями не відзначився.
Кубок. Перші матчі 1/4 фіналу.
«Ювентус» — «Рома» — 3:1 (Роналду, 26;
Бентанкур, 38; Бонуччі, 45 — Буффон, 50
(у свої ворота)), «Наполі» — «Лаціо» — 1:0
(Інсіньє, 2).
Серія А. 21-й тур. «Брешія» — «Мілан»
— 0:1, «СПАЛ» — «Болонья» — 1:3, «Фіорентина» — «Дженоа» — 0:0, «Торіно» — «Ата-

«Удінезе» — 2:0, «Сампдорія» — «Сассуоло» — 0:0, «Рома» — «Лаціо» — 1:1 (Джеко,
26 — Ачербі, 33), «Наполі» — «Ювентус» —
2:1 (Зелінскі, 63; Інсіньє, 86 — Роналду, 90).
Лідери: «Ювентус» — 51, «Інтер» — 48,
«Лаціо» — 46, «Рома» — 39, «Аталанта» —
38, «Кальярі» — 31.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 23.

Німеччина
Лідер Бундесліги «РБ Лейпциг» досить
несподівано поступився на виїзді франкфуртському «Айнтрахту». Водночас дуже легко розгромили своїх суперників ще два претенденти
на «срібну салатницю» — дортмундська «Боруссія» та «Баварія». За «джмелів» «дублем»
відзначився новачок Ерлінг Холанд — в активі
норвежця два м’ячі у двох стартових матчах.
Після поразки лідера чемпіонська інтрига в Бундеслізі ще більше загострилася —
«Баварія» відстає від «РБ Лейпцига» лише на
один бал.

Фіналістами Кубка ліги стали головні фаворити турніру — «ПСЖ» напіврезервним
складом «на класі» здолав «Реймс», а «Ліон»
у серії пенальті був точнішим за «Лілль».
Без проблем взяли три очки парижани і в матчі Ліги 1. Перемогу над «Ліллем» підопічним
Томаса Тухеля приніс «дубль» зіркового бразильця Неймара. Після осічки «Марселя»,
який розписав «суху» мирову з «Анже», чинні
чемпіони збільшили відрив від переслідувачів
до десяти пунктів.
Кубок ліги. 1/2 фіналу. «Реймс» —
«ПСЖ» — 0:3 (Маркіньйос, 9; Н’Кломанд, 31
(у свої ворота); Куассі, 87), «Ліон» — «Лілль»
— 2:2 (по пен. 4:3; М. Дембеле, 17 (пен.); Ауар,
85 — Р. Санчес, 13; Ремі, 90+3 (пен.)).
Ліга 1. 21-й тур. «Ніцца» — «Ренн» —
1:1, «Марсель» — «Анже» — 0:0, «Брест»
— «Ам’єн» — 2:1, «Монако» — «Страсбур»
— 1:3, «Монпельє» — «Діжон» — 2:1, «Реймс» — «Мец» — 0:1, «Сент-Етьєн» — «Нім» —
2:1 (Хазрі, 5, 34 (пен.) — Ферхат, 45), «Ліон» —
«Тулуза» — 3:0 (Корне, 29; Дембеле, 72; ТокоЕкамбі, 77), «Нант» — «Бордо» — 0:1, «Лілль»
— «ПСЖ» — 0:2 (Неймар, 28, 51 (пен.)).
Лідери: «ПСЖ» — 52, «Марсель» —
42, «Ренн» — 37, «Монпельє» — 33, «Ліон»,
«Нант» — 32.
Бомбардир: Бен-Єддер («Монако») —
14. ■

СПОРТ. РЕКЛАМА
■ ТЕНІС

Із «шоломом»
доведеться
почекати
На «Аустреліен оупен»-2020
найкраща тенісистка України
не змогла пройти далі третього
раунду, але в рейтингу WTA
збереже за собою п’яту
позицію

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ 2020

Шановні гравці!

Шановні гравці!

Повідомляємо про припинення державної тиражної грошової лотереї тото
«БАЗАБЕТ» (реєстраційний номер 163 у Єдиному реєстрі державних лотерей,
запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних
білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «БАЗАБЕТ» є 23:59:59 годин 01 лютого 2020 року.
Дякуємо вірним гравцям за участь у в державній тиражній грошовій лотереї тото «БАЗАБЕТ» та пропонуємо звернути увагу на інші лотереї, що проводяться Українською Національною Лотереєю.
Останнім днем дії посвідчень виданих Підприємством «Українська Національна Лотерея» для розповсюдження державної тиражної грошової лотереї
тото «БАЗАБЕТ» є 01 лютого 2020 року.
З 02 лютого 2020 року припиняються договори доручення на розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ» з усіма розповсюджувачами та всі договори передоручення, що укладені розповсюджувачами.

Повідомляємо про припинення державної тиражної грошової лотереї тото
«ФОРТУНА ЛАЙВ» (реєстраційний номер 124 у Єдиному реєстрі державних
лотерей, запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» є
23:59:59 годин 01 лютого 2020 року.
Дякуємо вірним гравцям за участь у в державній тиражній грошовій лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» та пропонуємо звернути увагу на інші лотереї,
що проводяться Українською Національною Лотереєю.
Останнім днем дії посвідчень виданих Підприємством «Українська Національна Лотерея» для розповсюдження державної тиражної грошової лотереї
тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» є 01 лютого 2020 року.
З 02 лютого 2020 року припиняються договори доручення на розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» з усіма
розповсюджувачами та всі договори передоручення, що укладені розповсюджувачами.
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НАКАЗ
№6
Від 22 січня 2020 року

❙ У Мельбурні Еліна Світоліна виявилася
❙ безсилою проти несіяної,
❙ але титулованої іспанки Мугуруси.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
Григорій ХАТА
На цьогорічній Відкритій першості Австралії неймовірно швидко з турнірної сітки зникли всі представниці вітчизняного тенісу. Попри те що на старт основного розіграшу жіночого «одинака» вийшло одразу п’ять українських
тенісисток, далі третього раунду жодній із них
пройти не вдалося. Традиційно високих очікувань не виправдала перша ракетка України Еліна Світоліна, котра в матчі третього кола поступилася знаній іспанці Гарбіньє Мугурусі.
І дарма, що на «АО»-2020 піренейка не входила до числа сіяних. У статусі 35-ї тенісистки планети вона без проблем розгромила п’яту
«сіяну» Світоліну. За весь матч українській
примi вдалося виграти лише три гейми — 1:6,
2:6. «У мене був хороший план на гру. І він
спрацював», — заявила після матчу тріумфаторка «Ролан Гарросу» та Уїмблдону Мугуруса.
За свідченням експертів, Гарбіньє, котра,
до слова, в новому сезоні розпочала тренерську
співпрацю зі своєю знаною землячкою Кончитою Мартінес, на нинішньому «Аустреліен
оупен» демонструє теніс, із яким вона кілька років тому перемагала на ґрунтовому та
трав’яному «гранд слемах».
Загалом статистика свідчить, що з восьми тенісисток, які залишилися в розіграші на
«АО»-2020, нікому раніше не вдавалося тріумфувати в Мельбурні. Примітно, що з першої
десятки посіву до чвертьфіналу дійшло лише
троє фавориток — австралійка Ешлі Барті (1ша «сіяна»), румунка Сімона Халеп (4) та чешка Петра Квітова (7).
Нагадаємо, що володарка 23-го номера
посіву — українка Даяна Ястремська — свої
виступи в «одинаку» «АО» завершила після
другого кола, коли поступилася досвідченій
Каролін Возняцьки з Данії — 5:7, 5:7. Троє інших вітчизняних тенісисток — Леся Цуренко,
Катерина Козлова та Катерина Бондаренко — в
Мельбурні обмежилися матчами стартового раунду.
Додамо, що в чоловічій сітці на «АО»-2020
українських повпредів узагалі не було. Ветеран
вітчизняного тенісу Сергій Стаховський подолати кваліфікацію не зміг. Водночас троє найвищих за посівом тенісистів турніру — Рафаель
Надаль, Роджер Федерер та Новак Джокович —
синхронно дісталися чвертьфінальної стадії.
При цьому, на думку букмекерів, у лідера
посіву — Надаля — найменші в порівнянні з іншими легендами шанси перемогти цього року в
Мельбурні. Що казати, коли Федерер та Джокович сумарно на двох на «Аустреліен оупен» виграли 13 «шоломів» (шість — у швейцарця, сім
— у серба), тоді як у «короля ґрунту» тут лише
одна перемога. ■
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НАКАЗ
м. Київ

№7
Від 22 січня 2020 року

м. Київ

Щодо дострокового припинення
розповсюдження державної тиражної
грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ»
1. Достроково припинити розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ» (реєстраційний номер 163 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
2. Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «БАЗАБЕТ»» є
23:59:59 годин 01 лютого 2020 року.
3. Припинити дію всіх договорів доручення та субдоручення, що укладені
між Підприємством «Українська Національна Лотерея» та розповсюджувачами (фізичними і юридичними особами) державної тиражної грошової лотереї
тото «БАЗАБЕТ» та вважати останнім днем дії договорів доручення та субдоручення 01 лютого 2020 року.
4. Анулювати всі посвідчення розповсюджувача державних лотерей, видані Підприємством «Українська Національна Лотерея» для розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ» та вважати видані
посвідчення недійсними із 02 лютого 2020 року.
5. Опублікувати повідомлення про припинення проведення державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ» в офіційному друкованому виданні та на сайті www.unl.ua.
6. Нереалізовані білети державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ» знищити протягом двох місяців з дня опублікування інформації про
дострокове припинення проведення лотереї.

Щодо дострокового припинення
розповсюдження державної тиражної
грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ»
1. Достроково припинити розповсюдження державної тиражної грошової
лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» (реєстраційний номер 124 у Єдиному реєстрі
державних лотерей, запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
2. Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» є
23:59:59 годин 01 лютого 2020 року.
3. Припинити дію всіх договорів доручення та субдоручення, що укладені
між Підприємством «Українська Національна Лотерея» та розповсюджувачами (фізичними і юридичними особами) державної тиражної грошової лотереї
тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» та вважати останнім днем дії договорів доручення та
субдоручення 01 лютого 2020 року.
4. Анулювати всі посвідчення розповсюджувача державних лотерей, видані Підприємством «Українська Національна Лотерея» для розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» та вважати
видані посвідчення недійсними із 02 лютого 2020 року.
5. Опублікувати повідомлення про припинення проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» в офіційному друкованому
виданні та на сайті www.unl.ua.
6. Нереалізовані білети державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» знищити протягом двох місяців з дня опублікування інформації
про дострокове припинення проведення лотереї.

Генеральний директор

Генеральний директор

А. С. Бочковський

Шановні гравці!

А. С. Бочковський

Шановні гравці!

Повідомляємо про припинення державної тиражної грошової лотереї тото
«ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» (реєстраційний номер 183 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ»
є 23:59:59 годин 22 січня 2020 року.
Дякуємо вірним гравцям за участь у в державній тиражній грошовій лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» та пропонуємо звернути увагу на інші лотереї, що проводяться Українською Національною Лотереєю.
На дату публікації повідомлення всі договори доручення на розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» з усіма розповсюджувачами та всі договори передоручення, що укладені розповсюджувачами є припиненими.

Повідомляємо про припинення державної тиражної грошової лотереї тото
«ФАВОРИТ СПОРТ» (реєстраційний номер 118 у Єдиному реєстрі державних
лотерей, запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»
є 23:59:59 годин 22 січня 2020 року.
Дякуємо вірним гравцям за участь у в державній тиражній грошовій лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» та пропонуємо звернути увагу на інші лотереї,
що проводяться Українською Національною Лотереєю.
На дату публікації повідомлення всі договори доручення на розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» з усіма
розповсюджувачами та всі договори передоручення, що укладені розповсюджувачами є припиненими.
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НАКАЗ
№5
Від 22 січня 2020 року

НАКАЗ
м. Київ

№4
Від 22 січня 2020 року

м. Київ

Щодо дострокового припинення
розповсюдження державної тиражної
грошової лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ»
1. Достроково припинити проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» (реєстраційний номер 183 у Єдиному реєстрі
державних лотерей, запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
2. Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ»
є 23:59:59 годин 22 січня 2020 року.
3. Опублікувати повідомлення про припинення проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» в офіційному друкованому виданні та на сайті www.unl.ua.
4. Нереалізовані білети державної тиражної грошової лотереї тото «ПАРІМАТЧ СПОРТ» знищити протягом двох місяців з дня опублікування інформації про дострокове припинення проведення лотереї.

Щодо дострокового припинення
розповсюдження державної тиражної
грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»
1. Достроково припинити проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» (реєстраційний номер 118 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) з 02 лютого 2020 року.
2. Граничним строком прийняття ставок (сплати участі / продажу лотерейних білетів) в державній тиражній грошовій лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» є
23:59:59 годин 22 січня 2020 року.
3. Опублікувати повідомлення про припинення проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» в офіційному друкованому
виданні та на сайті www.unl.ua.
4. Нереалізовані білети державної тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» знищити протягом двох місяців з дня опублікування інформації про дострокове припинення проведення лотереї.

Генеральний директор

Генеральний директор

А. С. Бочковський

А. С. Бочковський

Читайте
в наступному
номері:
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Повсталі мерці: фальсифікація свідомості
Історик Галина Аккерман — про культ Перемоги і новітнє ідолопоклонство в Росії

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ 2020

■ СЕЛЕБРІТІ

Просто перестати їсти
Тейлор Свіфт — про свої проблеми з харчуванням
Невпевненість підлітків у своїй
привабливості часто призводить до
непередбачуваних наслідків, а коли
цей підліток — зірка-початківець, то
все ще більше ускладнюється, адже
за тобою спостерігає мало не весь світ.
Щось подібне свого часу переживала
і мегастар Тейлор Свіфт (про суперпопулярність співачки свідчать її гонорари — за минулий рік вона стала
найуспішнішою у фінансовому плані
виконавицею, адже заробила 185 млн
доларів). 30-річна зірка, яка переживає сімейну драму, адже в її мами
діагностували рак грудей, зізналася пресі, як через недоїдання мало не
втрачала свідомість просто на сцені.
Коли їй виповнилося 18 років, вона
потрапила на обкладинку Таблоїду
із заголовком «Вагітна у 18?». Для
дівчини це був шок, адже ні про яку
вагітність не йшлося — просто на ній
була кофтинка, яка занадто облягала
її не зовсім плаский живіт. Співачка пережила такий стрес, що просто перестала їсти. Дійшло до того,
що вона мало не мліла від голоду під
час виступів, що потребують чимало
сил, яких у виснаженої дівчини не
вистачало.
Співачка зізнається: якби їй хтось
вчасно підказав, що все у неї гаразд із
Варка ВОНСОВИЧ
Власникам домашніх тварин
відома проблема, коли зранку їм
доводиться йти на роботу, а ввечері вислуховувати скарги сусідів,
що їхні улюбленці влаштовували
кошачий (чи собачий) «концерт»
упродовж дня, адже не кожна тварина здатна стійко зносити самотність. А от у Швеції знайшли
спосіб позбавити людей подібних
проблем, а братів наших менших
— депресії та спліну. Стрімінговий сервіс Spotify запустив плейлисти, правда, поки що лише для
собак, яких доводиться залишати вдома самих. Працівники цієї

фігурою, то вона б не виснажувала себе голодом і не страждала харчовими розладами. Виявляється, і зірки
комплексують, про що
Тейлор нарешті змогла
зізнатися собі й пресі
перед прем’єрою фільму Miss Americana, в
якому йдеться про становлення її як співачки.
«Якось перед фотосесією стиліст сказав,
що в мене ідеальна фігура і навіть не потрібно підганяти під мене
одяг», — розповіла
Тейлор. Після цього
дівчина повірила, що
в неї гарна фігура і не
потрібно виснажувати себе дієтами і сумнівами. Панна Свіфт
рада, що змогла нарешті зізнатися в цьому
і її сумний досвід допоможе комусь переосмислити своє життя і побороти нав’язані
суспільством стереотипи. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №9

❙ Тейлор Свіфт.

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Грай, музико, грай!
Тварини — також меломани
служби виявили, що 74 відсотки
власників собак включають їм музику, а 42 % із них упевнені, що
чотирилапі мають музичні уподобання. Ще чверть хазяїв собак на
власні очі бачили, як їхні улюбленці танцювали під музику. Тож
сервіс вирішив випускати плейлисти із заспокійливою музикою

та приємними фразами, які сигналізуватимуть тваринам, що
вони не покинуті. Підкаст триває
5 годин, тож цього має вистачити
до приходу хазяїв.
Згодом компанія має намір випускати схожу продукцію і для
власників котів, хом’яків, пташок. ■

■ ПОГОДА
29 сiчня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно, дощ iз переходом у мокрий снiг. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi та вдень 0...+2.
Курорти Карпат: хмарно, помiрний снiг. Славське: вночi та
вдень 0...+2. Яремче: вночi та вдень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi
та вдень 0...+2. Рахiв: уночi та вдень 0...+2.

мінлива
хмарність

-2…+3
-2…+3
Схід

хмарно

27 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 15 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия —
немає, Пожежевська — 1 см.
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По горизонталі:
1. Одноразовий показ кінофільму. 4. Біблійний цар, на персні якого був напис «Усе минає». 8. Біг
на відстань 42 км 195 м. 9. Країна на півночі Африки. 10. Фон,
задній план. 11. Тканина чи папір із візерунком, якими оздоблюють стіни. 13. Проєкт магістрального газопроводу з Росії в
обхід України. 14.
Історичне місто,
вотчина українського княжого роду,
де Іван Федорович у 1581 році надрукував свою знамениту Біблію. 17.
Перський цар, син Дарія, учасник
битви при Фермопілах. 21. Знаменитий детектив, герой романів Жоржа Сіменона. 22. Найяскравіша зірка
сузір’я Скорпіона. 25. Дуже важлива
персона. 26. Жанр у журналістиці. 27.
Столиця Португалії. 28. Пластмасова
чи дерев’яна фігура людини, на якій
демонструють одяг. 29. Центральна
площа в стародавніх Афінах.
По вертикалі:
1. Давній аристократичний рід
Великого Князівства Литовського, до якого належала третя дружина князя Андрія Курбського. 2. Головна артерія. 3. Французький де-

серт на основі збитих білків. 4. Дрібна французька монета. 5. Історичні
праці Нестора та його послідовників.
6. Екран комп’ютера. 7. Частина чайника, звідки наливають воду. 12. Лікар-отоларинголог. 15. Столиця Ірану.
16. Російське місто, де розташований
знаменитий збройний завод Калашнікова. 18. Отруйна змія. 19. Справжнє
ім’я Джамали. 20. Знаменитий американський комік, майстер німого кіно.
21. Експрезидент Аргентини, який керував країною з 1989 по 1999 роки. 23.
Відомий хорватський електротехнік та
фізик. 24. Кістка, з якої, за легендою,
Бог сотворив жінку.■
Кросворд №7
від 22 січня

■ ПРИКОЛИ
До екстрасенса прийшла жінка й
поскаржилася:
— Від мене пішов чоловік, як ви
думаєте, він повернеться?
— Ніколи.
— А я ось учора телефонувала провіснику, і він запевнив, що повернеться.
— Просто він вас по телефону не
бачив.
***
Лікар каже чоловікові:
— Передайте вашій дружині, що
ослаблення слуху — це в неї вікове.
— Вікове? Тоді ви самі їй про це
скажіть.
***
— Моню, перед весіллям я хочу
тобі зізнатися у всіх своїх гріхах.

— Сарочко, я тебе благаю, ти
тиждень тому зізнавалася.
— Таки є свіжі дані.
***
— Фімо, шо ви порадите як засіб для схуднення: зелений чай чи зелену каву?
— З’їжте зелену ковбасу — за
день мінус три кілограми.
***
— Абраме, кажуть, ти одружився. Вдало?
— Ні, вікна у двір.
***
Скажіть, що змушує вас напиватися щодня?
— Нічого не змушує, я доброволець.
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