Щупальця
Авакова

У храмах поки
немає ікон
Сталіна...

Нікому не потрібний непотріб

Міністр внутрішніх справ
перебуває на посаді майже
шість років і «тихою
сапою» будує «державу в
державі»

Історик Галина Аккерман —
про культ Перемоги і новітнє
ідолопоклонство в Росії

В ОТГ виступають
проти будівництва
на її території
сміттєпереробного
заводу
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 24,598 грн
1 € = 27,121 грн
1 рос. руб. = 0,392 грн

Журналісти,
мовчати!
Розворот на шлях
інформаційного тероризму?

❙ Малюнок Миколи КАПУСТИ.

» стор.
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ІнФорУМ

«Денис навчив дітей поважати старших, підтримувати близьких, любити й цінувати
маму. Діти дуже сумують за ним».
Надія Попович, мати загиблого «кіборга»

■ ОЗБРОЄННЯ

■ НА ФРОНТІ

«Буцефал» дав
тріщину

Сепаратисти і
своїх не шкодують

Міноборони призупинило поставку
армії БТР-4

Українські вояки гуманно поводяться і з окупантами
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Корпуси для БТРів на ймення «Буцефал», що були
виготовлені Лозівським ковальсько-механічним заводом для Харківського КБ імені Морозова, дійсно мають
дефекти. Цю новину, яка спочатку з’явилася на рівні
чуток, днями офіційно підтвердили в Міністерстві оборони. Йдеться про пошкодження так званої зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях корпусних бортів.
Цей, м’яко кажучи, недолік виявили у ході перевірки
фахівці спеціально створеної робочої групи, до складу
якої ввійшли представники військового відомства та ДК
«Укроборонпром».
Наразі прийом бронетранспортерів тимчасово призупинено. Точну кількість машин, що мають характерні
тріщини, контролери не назвали. «Зараз члени робочої
групи разом із представниками підприємств з’ясовують
обставини та причини виникнення згаданих дефектів,
— ідеться у повідомленні міністерства. — Водночас проводиться розробка організаційно-технічних заходів із
недопущення виникнення дефектів при подальшому виробництві».
Скандал уже прокоментували і на лозівському заводі. Там стверджують, що подібні пошкодження виникають у процесі зварювання і є невід’ємною частиною
технологічного циклу виробництва корпусів. Мовляв,
недоліки легко усуваються при випуску вже готової продукції. Але, схоже, в Укроборонпромі мають іншу думку. «Керівництво державного концерну буде вимагати
від ЛКМЗ у повному обсязі та за власний рахунок виконати зобов’язання з якості комплектуючих у відповідності з вимогами технічної документації, — повідомили
там. — Крім цього, керівництво концерну доручило директору ХКБМ з’ясувати кваліфікацію робітників, які
проводили зварювання, і посилити контроль за якістю
продукції, що випускається».
Як «УМ» уже повідомляла, претензії у харківського
конструкторського бюро до лозівських виробничників
виникли ще минулого року. Тоді у ХКБМ не могли виконати план із випуску броньовиків, оскільки ЛКМЗ затримував постачання комплектуючих. Через відсутність
замовлень і, відповідно, заробітної плати на підприємстві почали масово звільнятися кваліфіковані робітники.
Водночас з’явилась інформація, що харків’яни могли б
використовувати у виробництві імпортні корпуси, які
не мають проблемних швів при зварюванні й не потребують додаткової обробки. Але з різних причин, у тому
числі й соціальної, ЛКМЗ таки отримав шанс залишитись у проєкті.
Втім результат фахівців не порадував. «Перші нові
комплектуючі «з Лозової» мають чітко виражені ознаки браку, — розкрив деталі скандалу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець. — Йдеться про неякісне
зварювання броні, тобто пустоти під тонким шаром металу, що можуть бути легко пробиті ворожими кулями.
А також тріщини, які приховуються під фарбою. Крім
цього, кожен із цих залізних напівфабрикатів ще належить «допилювати напилком» з колосальною втратою
часу, щоб потім можна було встановити вузли та агрегати». ■

Збройні формування Російської Федерації та їхні посіпаки
цілеспрямовано організовують збройні провокації в районі ділянок
розведення. 27 січня
близько десятої вечора російські окупанти вкотре здійснили
обстріл зі станкового
протитанкового гранатомета та стрілецької
зброї в межах ділянки
розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка. Днем
раніше українська сторона Спільного центру
з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала,
як бойовики імітували
порушення розведення сил та засобів у межах тiєї самої ділянки,
тільки з боку населеного пункту Петрівське.
За словами української
сторони

СЦКК, «озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості
та високу рослинність,
зайшли на ділянку
розведення на місця
позицій
підрозділів
Об’єднаних сил, які
були вивільнені при
розведенні, та відкрили показовий вогонь
трасуючими кулями в
бік збройних формувань Російської Федерації». Це відбувалось
на відстані 250 метрів
від відеокамери спостереження ОБСЄ, що,
ймовірно, представників збройних формувань Російської Федерації планували видати за докази факту порушення розведення
сил i засобів iз боку Збройних сил України.
Загалом за минулу добу збройні формування Російської Федерації та їхні посіпаки
10 разів порушили режим припинення вог-

ню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими
домовленостями мінометів калібру 120 мм
та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої
стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід»
обстріляли позиції наших сил неподалік населених пунктів Піски, Новотроїцьке, Лебединське, Тарамчук.
На луганському напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстріли наших позицій
зафіксовано неподалік
Майорського, Кіндрашівки Нової, Південного, Новотошківського, Новолуганського.
Втрат серед військовослужбовців
Об’єднаних сил немає.

Під час обходу території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил
українські розвідникизатримали представника збройних формувань
Російської Федерації. У
нього вилучено військовий квиток так званої «ДНР», що свідчить
про його належність до
збройних формувань,
які входять до складу
російсько-окупаційних військ. За словами найманця, він діяв
у складі диверсійнорозвідувальної групи,
яка планувала викрити позиції, спостережні
пости та вогневі точки
підрозділів Об’єднаних
сил. Під час висування
зi своїх позицій та перетину лінії зіткнення
він підірвався на міні,
встановленій самими
ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції.
Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту,
який отримав численні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доправили до військового шпиталю. Наразі він
перебуває під наглядом
лікарів i дає свідчення
про злочинні дії російської окупаційної адміністрації. ■

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Пробач, «Денді»
Священник МП вигнав iз церкви
матір загиблого «кіборга»
та його дітей
Людмила НІКІТЕНКО
Продовжують біснуватися в Україні
попи московської церкви. Багатьох обурило цькування на Київщині матері та дітей загиблого «кіборга» Дениса Поповича,
уродженця Морозівки
Баришівського району. Воїн загинув 35річним 22 січня 2015го в районі Донецького
аеропорту під час оборони опорного пункту
«Зеніт». Він був гранатометником у складі
40-ї бригади тактичної
авіації зведеного загону Повітряних сил ЗСУ
«Дика качка», позивний «Денді».
«Побратими розповідали, що під час
ворожого штурму Денис сказав усім сховатися в укриття, а сам
узяв гранатомет і пішов знешкоджувати
російський БТР, який
уже був за кілька метрів від бліндажа. Пер-

ший раз він вистрелив
— бронетранспортер
зупинився, а другий
постріл виконати не
встиг. Ворог його випередив. Денис загинув,
але у нерівному двобої ціною свого життя
він врятував майже 50
бійців», — розповідає
мати воїна Надія Леонідівна.
За словами матері
героя, передає «Армія
Inform», в день народження Дениса вони разом із чоловіком і двома онуками прийшли
у церкву, бо думали
замовити там службу. Але ні співчуття, ні
благословення не почули. «Священник вигнав
нас під паркан. Просто
на дощ... Я була готова
під землю провалитися
від сорому через цю людину перед дітьми», —
розповіла мати військовослужбовця, в якого залишилися двоє малолітніх синів.
Жінка багато років
співала в цій церкві, її

❙ Мати загиблого «кіборга».
син там вінчався і хрестив дітей. І головне,
наголошує мати героя, для неї була віра в
Бога, а не різниця між
патріархатами. Адже
церква — лише місце, куди можна прийти по духовну наснагу. «Зараз, коли наша
сім’я для священника
— вороги, бо мій син
захищав Україну, я не
можу навіть поставити
тут за нього свічку. Повинна їхати до Києва
чи в сусіднє село і панахиду замовляти в іншого священника», —
каже згорьована мати.
Нині родина «кі-

борга» Дениса Поповича докладає зусиль,
аби побудувати в селі
ще одну церкву — на
ділянці, отриманій від
держави за загибель
сина. Так хочуть зберегти пам’ять про героїв, які склали голови
за Україну. «Мрію це
зробити заради онуків.
Син ростив їх чесними
і порядними, яким був
сам. Хочу, щоб вони й
усі дітки, чиї батьки не
повернулися з цієї війни, кожен міг пишатися батьком і не боявся сказати вголос його
ім’я», — каже Надія
Леонідівна. ■

ІнФорУМ
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■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

На гостину до сусідів

Пізнавати
світ і рідний
край

У Гадячі створять музей-садибу
Панаса Мирного та Драгоманових-Косачів
Людмила НІКІТЕНКО
У Гадячі на Полтавщині
відремонтують садибу, що належала сестрі Панаса Мирного, і створять там музей-садибу
його імені та родини Драгоманових-Косачів. Як повідомляють у місцевій раді, обійстя, яке
має історичну та архітектурну
цінність, далекий родич сестри
Панаса Мирного Дмитро Цимиренко після переговорів iз міським головою Володимиром Нестеренком безплатно передав
на баланс міської об’єднаної територіальної громади. Єдиною
умовою було те, що влада міста
забезпечить фінансування згідно
з Програмою відродження історико-культурної спадщини, яке
необхідне для проведення капітального ремонту будинку та історичної реконструкції садиби.
Це гідний дарунок, який збiгся зi 170-ю річницею від дня наСвітлана МИЧКО
Тернопільська область
Поки Росія веде загарбницьку війну на сході України, її церковні представники на заході не гребують
прихопити чужу землю і
в інший спосіб. Черговий
скандал виник у селі Малі
Загайці Шумського району
Тернопільщини, де розташовується Свято-Іоаннівський чоловічий монастир
православної церкви Московського патріархату. Як
повідомили депутати місцевої сільради кореспонденту
ТСН, ця «божа обитель» незаконно присвоїла собі більше гектара землі державної
власності (саме так вона позначена на кадастровій карті
України, про якогось іншого власника чи користувачів там не повідомляється).

родження наших славетних
земляків Олени Пчілки та Панаса Мирного, а також напередодні 150-річчя Лесі Українки і
180-річчя Михайла Драгоманова, наголошують у міській раді
Гадяча. І додають, що після реконструкції садиби там створять музей і проводитимуть екскурсії-подорожі на гостину до
славних земляків, організовуватимуть театралізовані історичні
перфоманси, літературні читання тощо.
У перспективі планується
відтворити територію біля садиби максимально наближеною до тих часів, коли вона належала родині Панаса Мирного,
пов’язавши це з родиною Драгоманових-Косачів, які жили
по сусідству. Буде створено і цікавий туристичний об’єкт iз сучасною та зручною інфраструктурою для жителів і гостей міста. ■

Подорожі сторінками
нового журналу

❙ Після капремонту в будівлі відкриють
❙ музей Панаса Мирного та Драгоманових-Косачів.
❙ Фото з сайта Гадяцької міськради.

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Монахи-загарбники?
На Тернопільщині — черговий скандал,
пов’язаний з Московським патріархатом
Монахи обнесли територію
парканом і поводяться там,
як на своїй власній, не приховуючи прагнення її приватизувати. При цьому, як
прокоментував телевізійникам начальник Шумського відділу Головного управління Держгеокадастру в
Тернопільській області Микола Грищенко, жодних документів, які б підтверджували, що монастир є землекористувачем цієї ділянки,
немає.

Утім можливо, що нечистий побував і у Великозагаєцькій сільраді, до якої належить територія. Так як її
секретар показав журналісту рішення сесії за 2015 рік
про начебто передачу землі
монахам, однак депутати в
один голос стверджують, що
підписи під ним підроблені,
бо вони їх не ставили. Більше того — що таке питання
не тільки не голосувалося на
сесії, а й навіть не виносилося на неї. Тим часом це вже

не перший скандал навколо
землі й монастиря у Малих
Загайцях. На початку минулого року поліція вже відкривала кримінальне провадження за статтею «зловживання владою або службовим становищем» про
перевищення повноважень
депутатами Великозагаєцької сільської ради щодо передачі державної землі московській церкві, однак воно
було закрите, бо шкоду не
встановили. Далі буде? ■

■ ВЕРНІСАЖ

Проста форма складного змісту
У харківському «ЄрміловЦентрі» відкрилася виставка художника Гамлета
Зіньківського, який змалював «з натури» кожен день минулого року
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Чергова виставка відомого харківського художника Гамлета Зіньківського має назву «3652019», що в досить
оригінальний спосіб передає основний
задум його нового проєкту. Тобто майстер, який має імідж генія стріт-арту,
щодня впродовж минулого року на звичайному аркуші паперу при допомозі
простого чорного олівця передавав свої
відчуття та емоції. У підсумку на світ
з’явилися 365 робіт, які він представив
днями в одному з мистецьких закладів
міста. Ці малюнки не мають пафосних
рамок і яскравих відтінків, але доповнені короткими філософськими фразами. Тобто кожна робота дає привід для
роздумів і зайвий раз переконує в тому,
що найбільш глибокий зміст може передати лише проста форма.
Розглядання «щоденникових» одкровень Гамлета — захоплююча історія. Наприклад, 8 вересня він намалював просту вазочку з пензлями, під-

писавши свою роботу короткою фразою: «Моя зброя серця». Але вже через
день на світ з’явився малюнок iз претензією на алегорію, оскільки набір хатніх
віників там супроводжується характерним написом — «Мої досягнення розмітають мої зморшки». А ось улітку у
митця, схоже, трапилася чорна смуга,
бо свій малюнок, який нагадує перевернутий світ, 26 червня він підписав невеселою фразою: «За плечима — космос,
попереду — вічність. Жодних перспектив». Утім серед представлених малюнків є і пророчо-оптимістичні послання.
Скажімо, 27 грудня на папері з’явився
танк над якимись спорудами, що несе у
своєму образі справжню надію — «Колись ми святкуватимемо нову перемогу».
Свою художню манеру майстер називає «Стріт-артом для людей дощу». Потрапивши під зливу в місці, де розташований його малюнок, — прекрасна нагода замислитися над чимось вічним. Свої
послання, виконані на стінах будинків,

старих арках, у занедбаних підворіттях, митець залишив у багатьох містах
країни, але найбільше поталанило рідному Харкову. Був час, коли комунальники оголосили війну незрозумілій їм
творчості, але сьогодні все змінилося
з точністю до навпаки, і стріт-арт Гамлета став місцевою культовою родзинкою. У місті склали навіть спеціальну
туристичну карту, яка допомагає відвідати всі облюбовані художником місця.
«Усвідомлення інваріативності життєвого шляху, — каже він, — значно спростить деякі моменти. А при цьому слід
пам’ятати: вам обирати, які фарби будуть нанесені на полотно. Новий шар
обов’язково перекриє старий, і сюжет
буде набагато кращий».
Сьогодні на рахунку художника
— чимало виставок і перформансів.
Він потрапляв до шорт-листів премії
PinchukArtCentre, а також представляв
Україну на відомій Венеційській бієнале. Його роботами ілюстрована збірка
поезій Сергія Жадана «Антена». ■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Нещодавно вийшли друком перші два
номери журналу «Вічний мандрівник».
Засновник і головний редактор видання
— географ за освітою, журналіст і учасник АТО Віталій Горбуленко з Кам’янцяПодільського. Він говорить, що його мета
потрійна: створити цікавий пізнавальний
продукт для читачів; надати можливість
самореалізуватися нашим журналістам,
природознавцям, фотографам, мандрівникам; підтримати українську мову на
ринку періодичних видань.
«Прикро бачити, що в багатьох містах
на журнальних полицях у кіосках досі
переважає російськомовна продукція, —
констатує Віталій Горбуленко. — Коли
ми не маємо власного потужного медіапродукту в різних напрямах, можна не
сумніватися, що нам його підсовуватиме, не жаліючи коштів, наш агресивний
сусід — Росія».
Ініціатор наголошує: «Наша ціль — не
розповісти читачам, де і як можна відпочити, а допомогти пізнавати світ і рідний
край». Як її реалізують — бачимо вже у
перших номерах видання. Тут розповіді
українських мандрівників про подорожі
країнами Європи, Африки та Азії. Скажімо, юнка сама побувала в Афганістані. Її
враження спростовують стереотипи уявлень багатьох.
Чимало матеріалів — про Україну. Тут
і версія про те, чи є кургани на Сіверщині
астрономічною обсерваторією; про народження першої європейської... пустелі на
Херсонщині; історія чорноморського острова Березань і ще багато цікавого. А ще
популярні статті з орнітології та палеонтології.
Герої другого номеру «Вічного мандрівника» вирушають автостопом аж в Антарктиду, досліджують Нову Зеландію,
мандрують байдаркою по річці Дністер
від витоків до Чорного моря і крутять педалі Європою. А Костянтин Симоненко
взагалі перший з українців відвідав усі
країни світу.
Видання багато ілюстроване кольоровими світлинами. Правда, кошти обмежені і на гонорари їх не вистачає, та особливо на них і не претендують. «Ми прагнемо об’єднати найкращих українських
авторів та мандрівників. У форматі друкованого журналу це вдається, оскільки
більшість із них залюбки безкоштовно
пропонує власні матеріали, бажаючи побачити їх у глянці, — каже Віталій Горбуленко. — В інтернет-видання мені не вдалося б залучити у свій проєкт настільки
відомих i талановитих авторів».
«Вічного мандрівника» випускає в
світ видавничий дім «Пам’ятки України». На тепер існує 40 точок продажу в
понад двох десятках українських міст. ■
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■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Журналісти, мовчати!
Розворот на шлях інформаційного тероризму?
Тетяна ПАРХОМЧУК

Українські злидні є нетиповими для світу. До звичайного зубожіння може долучитися ще й інформаційний голод. У 1997 році ООН
прирівняла поняття інформаційної бідності до бідності матеріальної. І недаремно в Україну їде представник ОБСЄ з питань свободи
ЗМІ Харлем Дезір. Його візит запланований на період із 4 по 7
лютого, і стосується він законопроєкту ВР про дезінформацію.

А судді хто?
Про це повідомив голова Національної спілки журналістів
України Сергій Томіленко. За
його словами, Дезір готовий
взяти участь в обговоренні законопроєкту з українською
владою і забезпечити його юридичний перегляд, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ й повністю відповідатиме міжнародним
стандартам. «Фактично, дипломат високого рівня працюватиме з керівництвом Міністерства
культури України, щоб воно не
штовхало Україну на шлях порушення зобов’язань у сфері
свободи ЗМІ», — зазначив Сергій Томіленко.
Ймовірно, також буде зустріч із керівництвом Комітету
Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, яке є автором законопроєкту про медіа.
Нагадаємо, що ОБСЄ висловив занепокоєння щодо законопроєкту Міністерства культури про дезінформацію. Цікаво,
хто і за якими критеріями визначатиме, що таке дезінформація? Хто там у владі є, хто має
моральне право кинути камінь
і сказати, що те, що ви бачите,

то брехня — мовляв, усе було
не так. І знову все за класикою,
коли дружина застає чоловіка
з коханкою, а той у відповідь:
«Ти віритимеш мені чи своїм
безсоромним очам?».
Було б смішно, якби не було
так сумно, бо поява подібного
проєкту закону і проштовхування його протягом 2019-го з
переходом у 2020 рік свідчать
про те, що владу дратує будьяка незалежна думка, робота
неконтрольованих владою засобів інформації. І у Зеленського є всі шанси відзначитись
у світі так само, як колись Кучма, очоливши світовий «Чорний список ворогів преси».

Профілактика ідіотизму
На жаль, і парадоксально,
але вже у часи своєї незалежності Україна стала батьківщиною винаходу, поруч з яким
тьмяніють злочини Аль-Каїди.
Це інформаційний тероризм.
Як би жахливо й вражаюче не
виглядала на телеекрані атака
на хмарочоси американського
Торгового центру, насправді не
менш жахливим є щоденне зомбування десятків мільйонів українських громадян напівправдою-напівбрехнею із контроль-

❙ Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський «вляпався»
❙ в історію.
❙ Фото з сайта 112.ua.
ованих владою, олігархами від
влади видань та телевізійних
каналів. Якщо владу на благонадійних телеканалах ретельно до непристойності облизують або створюють картинний
образ поводиря, котрого в реальності не буває, тоді неважко зрозуміти, звідки беруться
ті всі позахмарні відсотки, якот на минулих президентських
і парламентських виборах.
Інформаційний голод, як і
голод фізіологічний, спотворює
душу, позбавляє людину можливості робити свідомий вибір.
«Президенту Володимиру
Зеленському, його уряду і всім,
хто пропонує такі законопроєкти, пропоную подати у відставку», — наполягає керівник Чер-

каського осередку Національного корпусу Дмитро Кухарчук, коментуючи законопроєкт
№2693 про медіа, де й міститься 38 заборон для ЗМІ. — Кількість тих законопроєктів і ганебних речей, які вони сьогодні роблять, максимально перебільшує вже певну допустиму
норму».
Кухарчук нагадав, що Зеленський «обіцяв, що почує людей, натомість він нікого не хоче
чути». «Сьогоднішній Зеленський — це вчорашній Порошенко і позавчорашній Янукович,
це три голови однієї гідри, які
просто пожирають Україну зсередини», — сказав він.
Обрубання інформації в надзвичайних обставинах — війни

■ РАЗОМ НАС БАГАТО

Пліч-о-пліч після війни
Відтепер соціальну картку від військового об’єднання «Українці-Разом!» може отримати
кожен охочий
Тетяна ПАРХОМЧУК
Громадська спілка Всеукраїнське об’єднання учасників
бойових дій на сході України
«Українці-Разом!» у 2016 році
починалась як об’єднання суто
учасників АТО та волонтерів, а
також різних організацій. Активно розвиваючись, у нинішньому, 2020-му, році спілка
не лише потужно виросла до
загальноукраїнського рівня і
наразі налічує понад 250 000
осіб, а й залучає тепер до своїх
лав усіх без винятку бажаючих
співвітчизників, водночас привертаючи до діяльності усе більше партнерів — представників
соціально відповідального бізнесу.
Історичне підґрунтя громадської організації «Українці-Разом!», зрозуміло, бойове і патріотичне, її засновниками є: батальйон ім. генерала
Кульчицького (Національна
гвардія України); 12-й окремий мотопіхотний батальйон
26-ї артилерійської бригади (Збройні сили України);
25-й батальйон територіальної оборони «Київська Русь»

(Збройні сили України); 101ша окрема бригада охорони ГШ
ЗСУ; волонтерське об’єднання
«Українці-Разом!».
Для результативної та вчасної реалізації своїх соціальних проєктів ГО співпрацює з
низкою державних та громадських установ і організацій.
Це Державна служба України
у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної
операції; Міністерство оборони України, Національна гвардія України, ДПСУ, СБУ, МВС;
Міністерство соціальної політики України та інші міністерства і відомства; Київська міська державна адміністрація та
інші органи місцевої влади; територіальні громади; соціально відповідальний бізнес; громадські організації та активісти; Федерація футболу України
та місцеві федерації футболу.
«Наша організація — це
об’єднання зусиль військових,
волонтерів, соціально відповідального бізнесу та однодумців,
які прагнуть своїми рішучими
діями допомогти іншим та змінити долю України на краще»,
— зазначив голова правління

громадського об’єднання «Українці-Разом!» Руслан Руденко.
Держава, звісно, допомагає
учасникам бойових дій лікуванням у санаторіях, психологічною реабілітацією, соціальним
захистом та професійною адаптацією. Але у перші роки війни
цей процес був хаотичний та недостатньо ефективний. Відповідальні чиновники в екстрених
випадках діяли, швидше, методом телефонного права, бо в
Україні XXI сторіччя — в 2014
році (!) — ніхто до середньовічних агресивних рефлексій і дій
сусідів, що називаються просто — загарбницька війна, — не
готувався. Однак у міру того,
як у цьому напрямі напрацьовували нормативні документи
й навики державні органи влади, паралельно починали діяти
й громадські організації. Усе
ж на поверхні була нагальніша
й серйозніша проблема — гостра потреба в подібних організаціях виникла тому, що близько 30% фронтовиків не мали
соціальних привілеїв через те,
що вони не були внесені до державного реєстру. Це була ка-

тастрофа — люди життям ризикували, а на підтримку держави розраховувати не могли. От
фронтовики й об’єднались, аби
ефективно допомагати одне одному.
Спілка «Українці-Разом!»
створила чи не найпотужнішу в
Україні мережу підтримки бійців, котрі воювали на сході, сімей загиблих та волонтерів.
У статуті організації зазначено, що метою спілки є:
захист прав і свобод осіб, які
брали та беруть участь у бойових діях під час проведення
антитерористичної операції, а
також їхніх сімей, у тому числі сімей військовослужбовців,
що загинули під час АТО; задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних,
культурних, екологічних та інших інтересів; сприяння в реалізації прав та соціальних гарантій, передбачених законодавством України; створення
та використання механізмів із
надання правової, оздоровчої,
медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, у тому числі й для сприяння вирішенню житлових

— це не лише наступ просто на
демократію, це ще й клініка —
якщо всі запропоновані обмеження ЗМІ будуть запроваджені, як тоді в державі проводити профілактику ідіотизму?
Можна журналістів не любити! Можна й любити, особливо коли ти в опозиції — не
ідейній, а просто тому, що не
у владі, — й жадібно ловиш
кожну суспільно значиму хвилю або ж крадеш у цих же журналюг вистраждані ними теми,
аби гучно пропіаритись.
Але ж не так усе запущено
й сумно мало б виглядати. Ну
треба ж розуміти або хоча б інстинктивно вмикати власні
маяки самозбереження — світ
знатиме про кожного можновладця, здебільшого не те, що
відбувається насправді, а що
розкажуть репортери.
Тому, певна річ, докладати зусиль треба не до того, щоб
закрити писок цим журналюгам, а власного грамотного пропагандистського забезпечення проєктів і програм.
Якщо, звісно, такі є. Так, частина журналістської орди, і
саме та, яка задає тональність
у інформаційному просторі, зі
скепсисом поставиться і до цих
політагіток, але ж щось таки
залишиться непересіяним і
потрапить до різних ЗМІ, а заразом і до споживачів інформації. Невже з нинішніх високопосадових буднів не можна зліпити бодай сякий-такий харч
для читача й глядача, аби знову не ставати посміховиськом
на увесь світ? Є ще креатив у
95-квартальній владі? Чи вже
все?
Чи вербальні змагання з
акулами журналістики, активною громадськістю, власним народом — то надважке
завдання для обтяжених обсягом повноважень, можливостей і схем, нині володарюючих
на печерських пагорбах? ■
проблем членам спілки.
Як варіант матеріальної допомоги фронтовики запровадили програму «Соціальна картка
учасника АТО». І якщо раніше
її могли отримати винятково
бійці, сім’ї загиблих на фронті
та волонтери, то тепер — кожен
бажаючий українець. Уся необхідна інформація для оформлення картки є на сайті організації «Українці-Разом!»,
де можна заповнити анкету, або
можна підійти до регіонального представника, які є в кожній
області. Також у соціальній мережі «Телеграм» вже створено
з метою полегшення реєстрації
відповідну групу.
Соціальна картка для учасників бойових дій надає право
її власнику отримати безкоштовну правову, юридичну, медичну, психологічну допомогу.
Також ця картка дає знижки
на покупки в торговельних мережах, котрі є партнерами організації. Наразі нараховується вже близько 500 таких партнерів.
Із залученням до соціальної
програми усіх бажаючих українців буде невеличка різниця у відсотках знижок на товари: для учасників та причетних
до війни на сході Україні товари будуть трохи дешевшими,
ніж для пересічних учасників
проєкту.
Наразі картки допомоги отримали 212 000 спілчан, котрі
мають стосунок до бойових
дій.
А всі бажаючі українці зможуть їх отримати вже в лютому. ■
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■ СИЛОВИКИ

■ КОЛИШНІ

Щупальця Авакова

А Труба —
проти

Міністр внутрішніх справ перебуває
на посаді майже шість років і «тихою сапою»
будує «державу в державі»

Ексдиректор ДБР
оскаржує своє
звільнення з посади
у Верховному Суді

Іван ПОВАЛЯЄВ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков лишається єдиним урядовцем,
який зберігає за собою міністерське
крісло з 27 лютого 2014 року, тобто
майже шість років! Він був членом
Кабміну за часів прем’єрства Арсенія
Яценюка і Володимира Гройсмана й
лишається міністром в уряді Олексія Гончарука, отримавши від нової
владної Зе-команди так званий другий шанс під персональну відповідальність президента Володимира
Зеленського.
Утім, на думку експертів Центру протидії корупції, незважаючи на «випробувальний період», Аваков«пускає
щупальці всюди, де може отримати
владу». Тож останні пів року він часу
не гаяв, прагнучи стати єдиним, незамінним та всесильним.

Іван БОЙКО

Якщо справа Шеремета розвалиться
На посаді міністра пана Авакова лишили нібито тимчасово, десь на
півроку. Утім цей час майже сплив,
а позиції Арсена Борисовича у владній вертикалі фактично не похитнулися. Мало цього, за окремими ознаками міністр усіляко намагається
не лише зцементувати, а й наростити
свій вплив у правоохоронному блоці. Адже на такій посаді за стільки
років міністр зібрав чимало досьє на
потенційних конкурентів і опонентів.
Заважимо, коли влітку нова влада давала главі МВС другий шанс,
однією з головних умов збереження за ним урядового крісла називали розслідування резонансних
справ. Серед яких одна з найгучніших — справа вбивства журналіста
Павла Шеремета, яка розслідується
ще з липня 2016 року, відколи було
підірвано кермоване ним авто в центрі Києва.
Тож наприкінці 2019 року Арсен
Аваков публічно й гучно, ще й за допомогою слайдів та у присутності глави держави заявив про фактичне розкриття резонансного злочину. Мовляв,
правоохоронці підозрюють в організації і виконанні вбивства Шеремета
щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменко («Лісу»), музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну
Грищенків («Бучу» й «Пуму»).
Проте з версією слідства не згодні
чимало відомих публічних людей: окремі волонтери, громадські активісти
і представники шоу-бізнесу, які особисто знайомі з кількома підозрюваними й активно підтримують їх під
час судових засідань. Відтак анонсований у МВС поступ у справі Шеремета,
як і розслідування низки інших гучних справ щодо нападів на активістів,
викликають багато запитань.
Голова комітету Верховної Ради з
питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський припустив на початку цього тижня, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть
відправити у відставку, якщо розслідування вбивства журналіста Павла
Шеремета розвалиться. І це при тому,
що в політикумі вважають самого пана
Монастирського «людиною Авакова».
«Одна справа показати слайди.
Але куди зараз пішла лінія, показана
у презентації, де вона через тиждень,
через два, через місяць? Випробувальний термін Авакова не закінчений. До

❙ Арсен Аваков усіляко намагається не лише зберегти владу, а й наростити свій вплив.
його діяльності на сьогодні дуже пильна увага. І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться
на очах — це, можливо, буде одним із
приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов iз посади», — заявив нардеп Монастирський в інтерв’ю «РБКУкраїна».
Зауважимо, що місяць тому навіть
у посольстві США в Україні припустили, що глава МВС i сам не має впевненості щодо розслідування справи Шеремета. Адже тоді пан Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для
розслідування резонансного вбивства
журналіста.
Цей крок міністра іноземні дипломати розцінили як невпевненість.
Як заявив тоді тимчасово повірений у
справах США в Україні Вільям Тейлор
під час спілкування з журналістами
в Києві, що не впевнений у тому, що
Аваков особисто переконаний у провині тих, кому висунули офіційні звинувачення у вбивстві Шеремета.
«Аваков провів дуже детальний
брифінг для нас, закордонних послів.
Але водночас я читаю, що пише українська преса, і чудово розумію, що
є питання. Аваков запитав кілька держав-партнерів про допомогу. І мені
відомо, що кілька з них зараз вивчають, чим би ми могли допомогти, —
сказав пан Тейлор. — Він не повідомив
нас про свої висновки, але він сказав,
що попереду «багато роботи». Тому я
справді не думаю, що і він сам переконаний».

«У розвідники б пішов»...
Водночас у Центрі протидії корупції
вважають, що, незважаючи на все це,
розбудова власного блоку силовим міністром триває та відкриває широкі можливості для контролю над країною.
«І чим довше триває випробування, тим більше можливостей і часу є в
нього для нарощування повноважень
та впливу. Продовжують з’являтися
журналістські розслідування про отримання оточенням міністра дозволів
на розробку нових родовищ, у законопроєктах з’являється все більше пра-

вок від пов’язаних депутатів щодо додаткових повноважень і можливостей
для підконтрольних структур», — зазначають у Центрі протидії корупції.
І роблять висновок: «Схоже, групам впливу в офiсі президента час усвідомити, що, поки вони розважаються внутрішнім протиборством, Аваков
тихо переростає у небезпечного монстра, який з часом проковтне їх усіх».
Адже в середині січня у ЦПК наголошували, що саме глава МВС хоче
через Верховну Раду наділити Національну гвардію надзвичайними повноваженнями — а саме статусом суб’єкта
системи військової розвідки з таємним
бюджетом і агентами за межами України.
У Центрі протидії корупції посилалися на рішення Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який 15 січня підтримав до першого читання відповідний законопроєкт
№ 2412 «Про розвідку».
«Це означає надзвичайні повноваження з розвідки для органу в системі МВС. Норми дозволяють залучати Нацгвардію для виконання розвідувальних завдань у військовій сфері.
Формулювання проєкту настільки широкі та загальні, що на практиці це
може вийти далеко за межі розвідки
під час виконання військових завдань
та перетворитися у зловживання. Наприклад, на виконання завдань розвідки у Нацгвардії зможуть мати таємний
бюджет для закупівель та впроваджувати агентів до різних установ за кордоном», попереджає член правління
ЦПК Олена Щербан.
На її думку, якщо даний законопроєкт ухвалять, то у МВС буде створено
повноцінну паралельну систему військових і правоохоронних формувань тепер уже з можливостями розвідки.
У ЦПК відзначають, що за таких
умов можливі зловживання — як у
сумнозвісній справі із закупівлі «рюкзаків Авакова» для Нацгвардії, коли
наплічники закуповували в декілька разів дорожче за кураторства сина
чинного міністра Авакова та його заступника. ■

Скандально відомий Роман Труба оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань. Відповідну позовну заяву екскерманич ДБР подав до Верховного Суду України.
У позові пан Труба просить служителів Феміди визнати незаконним указ президента України про
дострокове припинення повноважень директора Державного бюро
розслідувань.
«Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося
внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу.
Проте має бути правове рішення»,
— наголошує позивач.
На думку пана Труби, ДБР стало вершиною його професійної
кар’єри, тому він вважає, що «дострокове припинення повноважень
на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку».
Як повідомляла «УМ», 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про кадрове перезавантаження
ДБР із поправкою щодо створення
у ДБР управління з розслідування
справ Майдану та переведення туди
слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
Вже 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу і призначив
виконувачем обов’язків директора
ДБР нардепку від фракції «Слуга
народу», тоді ще голову Комітету з
питань правової політики Ірину Венедіктову. Остання одразу розкритикувала діяльність пана Труби на
посаді.
20 січня 2020 року Ірина Венедіктова підписала накази про
призначення заступників директора ДБР. Одним із них став колишній
адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков, що викликало обурення громадськості.■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Новопризначений заступник голови ДБР
Олександр Бабіков каже, що ніколи не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, бо ніколи не був із ним знайомий і жодних
угод із ним не укладав.
«Я не представляв права й інтереси Януковича. Тим паче у справах Майдану. Хтось із
вас хоч раз iз 2014-го до 2020 року чув моє
ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу?» — наголосив пан Бабіков під час
учорашнього брифінгу.
За його словами, він також не може втручатися у розслідування справ Майдану, бо ні
директор ДБР, ні його перший заступник і заступник не є керівниками органу досудового розслідування. Крім того, закон забороняє
керівництву бюро втручатися в будь-який хід
кримінальних проваджень.
Пан Бабіков також додав, що для того,
щоб «не було ніяких інсинуацій, а досудове розслідування проводилось ефективно і
всебічно», по справах Майдану утворили спеціальний підрозділ, підпорядкований безпосередньо директору ДБР.
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■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ВИХОДИНИ

Росії нагадають, що вона вкрала

Усамітнення на
острові

Отримано згоду від послів на дипломатичні санкції за проведення минулої осені виборів на Кримському
півострові, повідомляє кореспондентка Польського радіо
в Брюсселі Беата Пломецька. Це стало можливим, позаяк
Кіпр відмовився від своїх застережень. 28 січня рішення
офіційно схвалять міністри країн ЄС, відповідальні за європейські питання. Проблеми з ухваленням санкційних рішень стали відомі десять днів тому. Обмеження стосуватимуться семи осіб, відповідальних за проведення виборів
у Криму, на окупованій Росією території України. Йдеться
про заборону в’їзду до ЄС та замороження активів у Європі.
Про введення санкцій клопоталася Польща, а її підтримувало кільканадять країн ЄС, які вважають вибори в Криму
нелегальними та проведеними з порушенням міжнародного законодавства.
Одностайне рішення ухвалено наприкінці минулого
року, але, коли розпочався процес технічної імплементації,
застереження висловив Кіпр. Хоч, як стало неофіційно відомо, — без конкретного обґрунтування. Чимало дипломатів
пов’язувало спротив Кіпру із зусиллями цієї країни ввести
санкції проти осіб, відповідальних за турецькі свердловини в кіпрських територіальних водах. Через те, що частина
країн спочатку ставилася до цього неохоче, Кіпр не погодився ввести в дію рішення про санкції за вибори в Криму. Але
27 січня зняв застереження, отримавши обіцянку, що готуватимуться санкції і за турецькi бурiння.

Словенське перезавантаження
Прем’єр-міністр Словенії Мар’ян Шарец заявив про
свою відставку та закликав провести в країні позачергові
парламентські вибори. Офіційну заяву він уже надіслав до
парламенту. Своє рішення Шарец пояснив неможливістю
ухвалювати у парламенті необхідні й важливі законодавчі акти. «З цією коаліцією, з цією ситуацією у парламенті я
не можу втілювати у життя очікування людей. Я міг би бути
у змозі виконувати їх після виборів», — цитує словенського прем’єра агенція «Рейтер». Уряд меншості Мар’яна Шареца був затверджений у вересні 2018 року. Шарец обіцяв,
зокрема, покращити систему охорони здоров’я та зберігати
сприятливі умови для ведення бізнесу в країні. На парламентських виборах у Словенії, що відбулися у червні 2018
року, партія колишнього гумориста Шареца LMS — «Список Мар’яна Шареца» — здобула друге місце із близько
12,7 відсотка голосів виборців. Він сформував уряд разом
iз представниками ще чотирьох лівоцентристських партій.
Разом вони мають 43 мандати в 90-місному парламенті.

Сарана спустошує Африку
ООН закликала надати міжнародну допомогу країнам
Східної Африки у боротьбі з величезними зграями пустельної сарани, яка знищує рослинність у регіоні. Речник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) закликав допомогти запобігти загрозі продовольчій безпеці
та недоїданню. Ефіопія, Кенія та Сомалі борються з безпрецедентними та руйнівними зграями комах, повідомляє FAO.
Агентство побоюється, що чисельність сарани може зрости
у 500 разів до червня. Ефіопія та Сомалі впродовж 25 років
не стикалися із загрозою такого масштабу, а Кенія не бачила нашестя сарани протягом 70 років, повідомляє FAO. Південний Судан і Уганда також піддаються ризику, якщо хмари комах продовжать зростати і поширюватися. Скупчення сарани поширилися з Ємену через Червоне море. Сильні опади наприкінці 2019 року створили ідеальні умови для
розпліднення комах, які пожирають усі рослини на своєму
шляху. Крім зростаючої кількості в Східній Африці, сарана розмножується також в Індії, Ірані та Пакистані, там навесні також може початися справжня навала. Сарана здатна долати до 150 кілометрів за день. Кожна доросла комаха може щодня з’їдати кількість їжі, яка дорівнює її вазі.
Зграя сарани розміром iз Париж з’їдає таку ж кількість їжі,
як і половина населення Франції (понад 30 млн людей) за
один день, йдеться у довідці FAO.

У ПАРЄ оскаржили повноваження росіян
Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи
(ПАРЄ), яка відкрилася у Страсбурзі у понеділок, 27 січня,
має всі шанси перетворитися на майданчик жорсткої дипломатичної боротьби. Депутати Парламентської асамблеї
Ради Європи зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації. Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди». Член литовської делегації
Емануеліс Зінгеріс виступив проти затвердження повноважень делегації РФ «зі змістовних підстав — через порушення Росією своїх зобов’язань», зокрема й через дії РФ
в Україні та Грузії. Як і вимагає регламент ПАРЄ, понад 30
депутатів стали на підтримку цієї ініціативи. Це означає, що
у найближчі дні питання розглянуть по суті. Латвійська депутатка Марія Голубєва одночасно виступила проти затвердження повноважень росіян із процедурних підстав — через те, що за російських депутатів, обраних у багатомандатному окрузі, віддавали свої голоси й мешканці окупованого
Криму. Це звернення також підтверджене кількома десятками парламентаріїв. До вирішення питання по суті росіяни зможуть працювати в асамблеї, але не матимуть права
голосувати щодо підтвердження власних повноважень. Зараз питання про повноваження росіян спрямоване у комітети для розробки проєкту рішення. Фінальне рішення про
оскарження чи підтвердження повноважень РФ має бути ухвалене за дві перші доби роботи сесії, запевнив делегат від
України Олексій Гончаренко.

У п’ятницю Велика Британія залишає
Євросоюз
Ігор ВІТОВИЧ
Добігає кінця майже чотирирічна, часом трагічна,
часом трагікомічна, епопея
процесу виходу Великобританії зі складу ЄС. Євродепутати з Конституційної
комісії рекомендували підтримати угоду про «Брекзит», яка встановлює умови виходу Великобританії.
Голосування з цього питання Європейського парламенту відбудеться сьогодні, 29 січня. Таким чином, Брюссель поставить
остаточну крапку в питанні «Брекзиту» і з 1 лютого
Велика Британія опиниться за межами ЄС та розпочне своє окремішнє острівне життя. Президент Європейської Ради Шарль Мішель та голова Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн поставили свої підписи під угодою про вихід Великої Британії з Європейського Союзу ще минулої п’ятниці, 24
січня.
«Це історичний момент
для нас, хоча і сумний.
Британія полишає Європейський Союз, і це не час
святкувати. Ми поважаємо суверенне рішення англійців, але дуже шкодуємо про це», — сказав голова Європарламенту Антоніо
Таяні. Депутати Європарламенту підкреслили, що
умови, котрі виникають з
угоди про «Брекзит», були
сприятливі для 27 країн
ЄС. Лондон пообіцяв, незважаючи на «Брекзит»,
робити свій внесок у бюджет ЄС, який залишається обов’язковим для британців до 2023 року.
Найскладнішим у про-

цесі було гарантувати, що
на кордоні з Ірландією не
буде жодних перевірок. Вирішено, що Північна Ірландія формально перебуватиме в митній території Великої Британії, а неформально — в митному союзі разом
із ЄС. Таким чином, кордон
буде переміщено із Зеленого острова до моря, а митний контроль здійснюватиметься в британських портах.
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поставив свій підпис
під угодою про вихід його
країни з Євросоюзу також у п’ятницю, 24 січня.
«Поважаючи демократичний мандат британського
народу, сьогодні я підписав угоду, аби Великобританія вийшла з ЄС 31 січня. Цей підпис віщує нову
главу в історії нашої країни», — написав він у соцмережі «Твіттер». Завершення «Брекзиту» до
31 січня було передвиборчою обіцянкою чинного прем’єра країни. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року,
його Консервативна партія
впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість і отримавши таким
чином мандат на завершення процедури розлучення з
Євросоюзом.
Тріумф консерваторів
та їхнього лідера Бориса
Джонсона і тієї частини
британського суспільства,
яка підтримувала вихід
Сполученого Королівства з
ЄС, можна зрозуміти. Але
важко уявити, як правляча партія та її прибічники

■ ГУРТУВАННЯ

Разом і бацьку
легше бити
Лідери білоруської опозиції
домовилися висунути єдиного
кандидата на президентських виборах
Олег БОРОВСЬКИЙ
Лідери п’яти головних білоруських опозиційних партій 27 січня досягли домовленості про визначення єдиного кандидата в президенти від демократичних сил.
Вибори президента Білорусі
мають відбутися не пізніше
30 серпня 2020 року. Згоди дійшли лідер Білоруської соціал-демократичної
партії («Грамада») Ігор Борисов, лідер Об’єднаної громадянської партії Микола
Козлов, лідер руху «За Свободу» Юрій Губаревич, співголова оргкомітету зі ство-

рення партії «Білоруська
християнська демократія»
Віталій Римашевський та
голова Партії БНФ (Білоруський народний фронт)
Григорій Костусєв, повідомляє Міжнародне французьке радіо (RFI). Відмовилися
від участі у процедурі визначення єдиного кандидата
партія «Зелені», Консервативно-християнська партія,
БНФ та партія лівих «Справедливий світ».
Біля входу до конференцзали готелю Crown Plaza,
де зібралися лідери п’яти
партій, журналістів вітали
представники громадянсь-

❙ Джонсон ставить підпис під угодою про Брекзит.
збираються надалі співіснувати з іншою, майже рівною за чисельністю частиною суспільства, яка гаряче відстоювала своє право
залишатися в ЄС. Консерватори, мов танк, прямували до мети, не помічаючи,
що під його гусениці потрапили інші співвітчизники.
Вони здобули перемогу,
але роз’єднали британське
суспільство на довгі роки.
Ще невідомо, в які процеси виллється «Брекзит» у
Шотландії та Північній Ірландії, більшість мешканців яких на референдумі
2016 року проголосували
за те, щоб Велика Британія
залишалась у складі ЄС.
Наразі ж у Лондоні
планують гучно відзначити день 31 січня, мов свято повернення островам
незалежності від Брюсселя-утискувача. Цього дня
в країні розповсюдять три
мільйони спеціальних монет номіналом 50 пенсів,
присвячених Brexit. Ще
сім мільйонів надійде цьогоріч в обіг пізніше. Монету, випущену спеціально до
виходу країни з Європейського Союзу, представили вже в неділю, 26 січня.
На 50-пенсовику викарбувано: «Мир, процвітання і
дружба з усіма народами»
та виставлена дата події —
31 січня 2020 року.
Відбудуться і публічні урочисті заходи. Прибічники «Брекзиту» напо-

лягають, що це має бути
національне свято «День
Брекзиту» зі святково прибраним у червоно-біло-сині
кольори британського прапора Лондоном та іншими
містами. Очікують, що на
святкування «Дня Брекзиту» у центрі Лондона зберуться близько 40 тисяч
його прибічників. Противники ж «Брекзиту» вважають таку помпезність
недоречною. На думку пожиттєвого пера, члена Ліберал-демократичної партії Великої Британії Тоні
Грівза, «якщо державний
прапор буде використаний
для святкування чогось,
що підтримує лише половина країни, якщо святкування проводить лише
одна партія та її прибічники — то це буде зовсім неправильно».
Свої акції запланували на 31 січня і противники «Брекзиту». Вони
мають
намір
пройтися центром Лондона жалобною процесією, щоб попрощатися з європейськими
перспективами їхньої країни. А тим часом євродепутати від Великої Британії
готуються залишити Брюссель. І більшість iз них робить це з великим жалем.
73 місця, які британські депутати займають в Європарламенті, будуть пропорційно розподілені між 27 країнами, які залишаються в
ЄС. ■

кої кампанії «Свіжий вітер», створеної влітку минулого року для протидії
російсько-білоруській інтеграції та на захист незалежності країни. Оскільки
«СВ» вважає учась у президентських виборах грою на
боці влади, її представників
до конференцзали не впустили, «щоб не було провокаторів». Один iз лідерів «Свіжого вітру» пояснив, що
участь у фейкових виборах,
у яких перемогу будь-яким
чином обов’язково віддадуть
представнику влади (тобто
Олександру Лукашенку), є
обманом народу та легітимізацією таких виборів. «Ми
прагнемо об’єднання народу перед зовнішніми загрозами для Білорусі, але для
цього не потрібно ходити на
вибори, яких немає», — пояснив він.
Але лідери п’яти демократичних опозиційних партій все ж узгодили процедуру висування єдиного кандидата. Претендент може набрати максимум 100 балів.
10 балів надаються всім
кандидатам від п’яти партій. Ще 30 балів можна от-

римати під час інтернет-голосування. 30 — за голосування у регіонах. І, нарешті,
ще 30 — на Конгресі демократичних сил у другій половині травня.
За словами глави БСПД
(«Грамада») Ігора Борисова, участь у виборах єдиного кандидата може брати голова партії, який заручився відповідним рішенням
керівного органу, або звичайний громадянин, який
збере 200 підписів на свою
підтримку. Всі учасники
таких праймеріз зобов’язані
сплатити внесок у розмірі
500 євро. Ці гроші підуть на
організацію процедури виборів єдиного кандидата.
З 3 по 16 лютого прийматимуться заявки від бажаючих брати участь у процедурі. З 4 березня по 30 квітня
відбуватиметься інтернет-голосування, а з 4 березня по 14
травня — праймеріз у регіонах. Конгрес демократичних
сил, на якому буде оголошений і затверджений єдиний
кандидат, планується провести з 15 по 30 травня, тобто
за три місяці до президентських виборів. ■

ІСТОРІЯ
Підготував Борис КЛИМЕНКО

У 2019 р. у Франції вийшла книга
«Безсмертний полк. Священна війна Путіна». У Європі вона викликала
великий інтерес, але в Росії так і не
видана. Автор книги, російськофранцузький письменник, історик
і журналіст Галина Аккерман розповіла про «священну війну Путіна»
в інтерв’ю головному редактору
M.News, соціологу Ігорю Ейдману.

Ідолопоклонство постсовка
■ Галино, ви напевно чули
останній виступ Путіна, в якому
він вимагав «заткнути погані
пельки» тим, хто дзявкає «з-за
бугра» про наших улюблених
«батьків і дідів», які захищали
Батьківщину у Велику Вітчизняну війну... З чим пов’язаний
цей черговий сплеск істерії проти «блюзнірів», які сумніваються в сакральності «релігії Перемоги»?
— Насправді ця ідеологія Великої Перемоги як спроба створити ідейну основу «російської
нації» існує далеко не перший
рік. Особливо вона посилилася
після анексії Криму і початку
війни на Донбасі. Зараз, зрозуміло, йде «крещендо» до 75-річчя
Перемоги. Путін настільки впевнений, що ця подія зміцнить
його позиції, що навіть при всій
своїй скнарості не пошкодував
ветеранам по 75 тисяч рублів.
■ Так, дійсно, це набагато
більше, ніж зазвичай. Однак усе
одно принизливо мало, — по тисячі рублів за кожний прожитий
після війни рік.
— Процес утвердження нової ідеології йде досить швидко.
Тренди, які я описувала в книзі,
за короткий час сильно просунулися. Особливо це стосується
переписування історії. Дозволено тільки безхмарно пишатися
Великою Перемогою, замовчуючи всі темні сторони цієї війни, перш за все ті два роки, коли
Сталін і Гітлер були союзниками. Тепер у нас головним ворогом стала Польща, адже зараз
вважається, що саме вона була
імперіалістичною хижацькою
державою, винною у розв’язанні
Другої світової війни... Але яким
чином вона могла її розв’язати?
Вона сама була захоплена німцями і Радянським Союзом. Це абсурдно, але «ідеологи Перемоги»
навіть не намагаються надати
своїм міркуванням логічності.
■ Тобто виходить, що вони перекладають з хворої голови на
здорову? Переписують історію,
але звинувачують у цьому тих,
хто просто констатує давно відомі історичні факти? Замість
цього малюють утопічну картинку героїчного подвигу «наших дідів», за який весь світ має
досі кланятися сучасним росіянам, котрі не мають до цього ніякого стосунку. Все це абсурдно.
Але, як казали середньовічні обскуранти, «Вірую, бо абсурдно».
Чи не є «культ Перемоги» якоюсь новою квазірелігією?
— Так, звичайно, це своєрідна релігія. Особливо чітко це
видно на прикладі «Безсмертного полку», якому я і присвятила
частину книги. Існує маса текстів, завдяки яким можна зрозуміти сенс цієї акції. Зокрема,
в інтернеті легко можна знайти
чудову пісню Газманова «Безсмертний полк». Уже в ній абсолютно все сказано: «Крокують
предки з нами, як живі». Згідно з догмами нової релігії, щороку 9 травня відбувається сходження мертвих на землю. Мертві з’єднуються з живими, передають їм свою небесну силу.
Разом вони і є один безсмертний
народ. Про це прямо писали, в
тому числі Дугін і Проханов.
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

У храмах поки немає
ікон Сталіна...
Історик Галина Аккерман — про культ Перемоги і новітнє ідолопоклонство в Росії
Тому дуже часто вживається вираз «покоління переможців». Це
покоління батьків і дідів, залежно від віку. Воно наче дає свою
безсмертну силу нині сущим і
дозволяє їм діяти в подальшому
для порятунку світу. Той же Соловйов в одній зі своїх передач
звернув на це увагу. Він казав
про «геном переможця», який
властивий російському народу.
Те, що культ Перемоги став
новою релігією, видно ще й із
того, що православна церква в
останні роки втягнута в нього,
а сама ніби відходить на другий
план. Ще кілька років тому на
всіх телешоу були суцільні попи.
Тепер усе частіше там можна побачити пропагандистів, що просторікують про «подвиг народу у
Великій війні».

Торгівля культами
■ Створюється синкретична
релігія: священників змушують
служити «культу Перемоги»?
— При Гітлері церква теж
не була під забороною. Але влада у Третьому рейху залишалася язичницькою, і Вотан був набагато більше «своїм» персонажем, ніж Ісус. Церкву не можна
повністю усунути, але її можна
підпорядкувати, вмонтувати у
культ Перемоги. Хоча тут є суперечність. Цей культ передбачає повну реабілітацію Радянського Союзу і радянського ладу.
Ніякі його помилки не визнаються. Я вже бачила виправдання процесів 1937 року. Чим далі,
тим більше «бронзовіє» весь радянський період. Однак церква цього до кінця прийняти не
може, адже за радянської влади вона все-таки була переслідувана і навіть після зняття заборони залишалася в підлеглому
стані. Близько 300 священників-мучеників були беатифіковані і чекали черги на канонізацію. Це — перша перешкода.
Друге — те, що церква є конкуруючою організацією. Культ Перемоги не потребує християнства або якоїсь іншої традиційної
релігії. Це, по суті, язичницький культ, який ідейно відповідає радянському періоду. Тому
церкву задіюють у ньому, але не
на перших ролях.
■ Так, культ Перемоги — типовий язичницький культ. Але і
нинішня РПЦ має мало стосунку до християнства. Перш за все
це найбільша торговельна мережа в країні. Тут немає протиріччя — РПЦ служить для язичницької релігії Перемоги інституційною надбудовою.
— Я не зовсім у цьому впевнена. Мені здається, є і інші інститути для того, щоб «окормлювати» ідею «Великої Перемоги».
По-перше, це Військово-історичне товариство, безліч патріотичних, військово-спортивних і т. п.
клубів, Юнармія, котра постійно нарощує свою чисельність —
і будь-яка її організація з самого початку прикріплюється до
якоїсь військової частини. Процес йде, в основному, по військовій лінії. Церква теж працює
в цьому напрямі, але на других

❙ Галина Аккерман.
❙ Фото з сайта mnews.world.

❙ Обкладинка французького
❙ видання книги
❙ про путінське «побєдобєсіє».
ролях. Усе це складний процес,
але ініціатива йде все-таки не
від церкви. У храмах поки немає
ікон Сталіна. Можливо, вони ще
з’являться, але поки їх немає.
■ Проте біля підніжжя храму Перемоги вже монтують трофейну німецьку зброю. Релігійний синкретизм «культу Перемоги» і православ’я РПЦ вже
став реальністю. Щось подібне відбувалося в Африці і, меншою мірою, в Латинській Америці: на місцеві культи накладалися елементи християнства.
— Звичайно, значна частина
російського народу вважає себе
православними «за народженням». Але реально віруючих людей у Росії — скажімо, тих, хто
регулярно ходить до церкви —
дуже мало. Мені здається, 70
років атеїзму зруйнували традиційну релігію і мораль. Якщо
щось і залишилося, то вкрай поверхневе. Є щиро віруючі люди,
але їх одиниці. Решта, як Путін,
двічі на рік ходять до церкви і
стоять зі свічкою. Тим легше перейти до подібного синкретизму.
У більшості людей є тільки потреба в поверненні в ідеалізований
СРСР. Церква — це мішура, звичаї.
■ Але ж є така ж ностальгія і
по імперії Романових. У новому
пропагандистському пантеоні
присутні і Ніколаї І і II, і Колчак,
і Сталін. І Распутін вже — чудова людина і жертва англійських

підступів. Тільки революціонери — зрадники... Мені здається, в новій ідеології ключове поняття — не СРСР, а імперія. Радянський Союз тут — тільки одне
із втілень Російської імперії.
— Я не зовсім з вами згодна.
Так, радянський період вписується в тисячолітню історію імперії.
Але для більшості росіян близьке
минуле — це минуле радянське.
Для обивателів найближче в новому культі — прославляння СРСР.
Усе наше життя було пов’язане з
СРСР і радянським побутом. Зараз радянська ідеологія викинута на смітник, але залишився
совєтизм і залишився відповідний менталітет. Тому люди, наприклад, досі з великим задоволенням дивляться радянські фільми
і ведуться на пропаганду, яка прославляє СРСР.

Кому від Сталіна,
а кому від Гітлера
■ Ми з вами обидва — євреї.
Чи немає у вас відчуття, що євреям останнім часом російська пропаганда нав’язує думку:
ви особливо повинні бути вдячні СРСР за порятунок від нацизму? У мене щоразу, коли я таке
читаю, виникає бажання послати цих вчителів життя подалі.
Один мій прадід був убитий нацистами в Бабиному Яру, коли
сталінське бездарне керівництво ганебно здало німцям пів
країни, а інший — чекістами на
Колимі, куди був загнаний за організацію єврейського культурного гуртка. Кому я повинен за
це дякувати?
— Так, ця тема активно педалюється. Але я хочу нагадати деякі факти. По-перше, євреї одночасно були і жертвами радянської дискримінації. По-друге, радянські війська звільнили якусь
кількість в’язнів німецьких концтаборів — але попутно, такої
мети у них не було, як і ні у кого
з членів Альянсу. А після війни
було і вбивство Міхоелса, і заборона «Чорної книги», складеної
Гросманом і Еренбургом, і фізич-

не знищення керівництва Єврейського антифашистського комітету, і переслідування так званого «космополітизму», а після
цього –«справа лікарів». Єврейська культура після війни ще
була жива, але потім її в СРСР
знищили. Було заборонено все:
театри, велику частину видань,
школи тощо, вбили національних письменників, євреїв знищили як націю.
■ Це називається «культурний геноцид».
— Саме так! Смерть Сталіна,
можливо, врятувала євреїв від
іще більших репресій. Надалі
почалася підтримка арабських
країн проти Ізраїлю, а потім підготовка арабських терористів...
Чого я найбільше не розумію,
так це того, що відбувається в
Ізраїлі. Путін у 2019 році оголосив його російськомовною державою. А ще в 2017 році кнесет
оголосив державним святом 9
травня — саме 9-те, а не 8-ме. Також постановили, що всі школи
та військові частини зобов’язані
вивчати історію вирішального внеску СРСР у перемогу над
нацизмом. Звичайно, в Ізраїлі є
дуже сильне російське лобі, але
як могли ізраїльські євреї забути, що якщо хтось завадив німцям зайняти Палестину, так це
англійці? Росіян там і натяку не
було. До того ж протягом усього післявоєнного періоду Радянський Союз допомагав ворогам Ізраїлю. Як можна сьогодні
прославляти СРСР без будь-яких
застережень? Тепер Путін намагається грати роль мало не головного друга євреїв.
■ У зв’язку з цим можна згадати про візит Путіна до Ізраїлю
23 січня. Він був чи не основним
гостем на Форумі на честь річниці звільнення Освенціму. Але
об’єктивно Путін — ворог Ізраїлю. Адже він активно співпрацює з головними ненависниками цієї країни — Іраном, «Хезболлою», сирійською владою,
ХАМАС.
— Звичайно, це так. Але у
Путіна є — принаймні, поки що
— практична потреба в Ізраїлі.
Згодом вона може зменшитися,
але зараз Ізраїль — одна з небагатьох західних країн, яка не приєдналася до санкцій проти Росії.
Путін тільки від Ізраїлю може
отримувати деякі потрібні йому
технології. Поки це для нього важливо. Зараз він балансує
на тонкій грані. Об’єктивно він
і справді дружить з усіма ворогами Ізраїлю, і важко повірити,
що він щиро налаштований до
євреїв. Але з іншого боку, вони
йому поки потрібні. Інше питання, що він при цьому говорить
своїм іранським, сирійським і
іншим партнерам.
■ Схоже, він намагається одночасно сидіти на кількох стільцях і грати на кількох шахових
дошках. Але такі ігри надзвичайно травмонебезпечні. Можна промахнутися, впасти і боляче вдаритися. Рано чи пізно така
еквілібристика закінчиться крахом.
— Хотілося б у це вірити. ■
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НАЦІЯ

■ ПОСТАТЬ

«Поле праці безмежне!..»
Євген Онацький: вчений і націоналіст

■ ПРЯМА МОВА

Богдан ЧЕРВАК, голова ОУН

В одній зі свої праць Євген Онацький порівнював Україну з великим тілом, розпластаним на величезній території, яка є ласою здобиччю для інших. «Українському
націоналізмові припадає велика історична місія надати тому тілові
могутню душу, вилікувати її від
апатії та піднести на рівні ноги, допомогти струситися від паразитів
й усвідомити красу незалежного
життя — повного творчости в дусі
власних уподобань... Поле праці
безмежне!..» — наголошував він.

Євгена Онацького називають «призабутим українським
енциклопедистом», а його найвідоміша наукова праця
«Українська мала енциклопедія» (УМЕ), на жаль, залишається малодослідженою в сучасній Україні. Натомість життя і творчість Євгена Онацького, його творча
спадщина ґрунтовно досліджувалися українською діаспорою, яка шанобливо зберігала і перевидавала його
твори.
Як відомо, Євген Онацький, крім того, що був відомим
вченим, журналістом і публіцистом, належав до активних учасників національно-визвольного руху, зокрема брав участь у подіях Української революції 1917—
1921рр. і Другої світової війни.
В архіві ОУН зберігаються численні документи, листи,
видання, які проливають світло не тільки на постать
Онацького, а й на світоглядно-ідеологічний контекст,
у якому формувалася і реалізувалася ідея написання
«Української малої енциклопедії».

Був глибоко моральною
людиною і політикомреалістом
У 1929 році, перебуваючи у
вимушеній еміграції, Онацький
знайомиться з полковником армії УНР Євгеном Коновальцем,
який на той час очолював Українську військову організацію
й уже став одним із символів
збройної боротьби українців за
свою державність.
Знайомство з Коновальцем
швидко переросло у міцну дружбу, яка істотно вплинула на політичні погляди Євгена Онацького. Події Української революції, а відтак тріумф і поразка Української Народної Республіки,
роздуми про перспективи національно-визвольного руху — це
питання, які на той час найбільше хвилювали більшість українців, які опинилася на чужині.
Євген Коновалець належав
до тих, хто наполягав на продовженні боротьби за самостійність України, але на якісно інших світоглядних, ідеологічних й організаційних засадах.
Він вважав, що ідеї соціалізму й
інтернаціоналізму, якими переймалися провідні діячі УНР,
повністю себе вичерпали, як і
дотеперішні форми і методи боротьби за реалізацію української національної ідеї.
Відтак виник намір заснувати підпільну Організацію Українських Націоналістів, яка б
ставила собі за мету революційним шляхом здобути незалежність і соборність України.
Євген Онацький не тільки
поділяв такі міркування, а й
глибоко перейнявся ними. Від
полковника Коновальця він отримав запрошення взяти участь
у роботі Конгресу українських
націоналістів, який відбувся у
Відні 1929 року, а згодом став
одним із чільних діячів ОУН,
яку очолив Євген Коновалець.
Перебуваючи в Італії, він налагодив тісну співпрацю з офіційними і неофіційними виданнями
ОУН, публікуючи у них статті на
ідеологічну і зовнішньополітичну тематики.
Помешкання Євгена Онацького в Римі перетворилося на
центр українського емігрантського життя. Тут зупинялися студенти з України, яким не було де
переночувати, діячі ОУН, гостювали Євген Коновалець і Олег
Кандиба (Ольжич).
26 серпня 1939 року в Римі,
в будинку колишньої української амбасади, в пансіоні професора Євгена Онацького відбувся

❙ Могила енциклопедиста в Монте-Гранде.
❙ Фото з сайта ukrnationalism.com.

❙ Євген Онацький.
ІІ Великий збір українських націоналістів, на якому головою
ОУН обрано полковника Андрія
Мельника (Євген Коновалець на
той час був убитий радянськими
спецслужбами. — Ред.).
Ось як про цей період у його
житті пише історик Любомир
Винар: «Український організований націоналізм у 1920-х роках народився як реакція на
втрату української державності,
що творилася під егідою різних
соціалістичних партій. Онацький був співучасником і свідком цих подій і бачив багато помилок різних соціалістичних
діячів, різних соціалістичних
партій. ОУН він вважав за реальну політичну силу в новому
етапі боротьби за українську державність. Проте Євген Онацький ніколи не був політичним
догматиком або партійним доктринером... Онацький був глибоко моральною людиною і заразом політиком-реалістом, який
усю свою діяльність розглядав
під кутом інтересів і добра української нації».

Під прицілом спецслужб
Оскільки ОУН перебувала на нелегальному становищі, професор Онацький постійно перебував під прицілом
спецслужб різних країн, що в
1943 році призвело до арешту
німецькою поліцією у Римі та
ув’язнення у тюрмах Берліна і
Оранієнбурга. Причиною арешту стало надання іноземним
журналістам матеріалів про
«варварства німців», які вони
чинили в Україні.
Деякий час Онацький перебував у італійській в’язниці «Реджина Челі», а згодом його перевели до німецького концтабору
«Заксенхаузен», зокрема блоку №9, бункера для особливих
злочинців, де утримувався і був
закатований фактичний голо-

ва ОУН на українських землях,
поет і вчений Олег Ольжич.
У 1947 році, після звільнення з в’язниці, Євген Онацький
став мішенню для НКВС. Він
пам’ятав про трагічну загибель
Євгена Коновальця у 1937 році в
Роттердамі від рук московського
агента Судоплатова. Щоб уникнути такої долі, переїхав до Буенос-Айреса.

Як творилася
«одна з найкращих
гуманітарних енциклопедій»
Саме з ініціативи голови
ОУН Коновальця у 1932 році
Євген Онацький на сторінках
часопису «Новий шлях», який
перебував під ідейним впливом
ОУН і виходив у Канаді, розпочав публікацію статей на літеру «А» (переважно політичного характеру), які планувалося
видати окремою брошурою і використовувати для вишколу української молоді.
У 1954 році у Буенос-Айресі на сторінках щомісячника «Дзвін» статті з «Нового
шляху» передруковували під
назвою «Мала українська енциклопедія». Згодом з ініціативи голови Братства св. Покрови о. Бориса Арійчука статті з’явилися окремими 120150 сторінковими книжками
і поширювалися мережею українських книгарень та індивідуальною передплатою.
Перше
видання
УМЕ
з’явилося у 1957 році в Аргентині й одразу ж отримало високу оцінку. Автора підтримали такі моральні авторитети
того часу, як архієпископ Іван
Бучко, голова НТШ у Торонто Євген Вертипорох, літературознавець і бібліограф Володимир Дорошенко, редактор газети «Українське слово» у Парижі Олександр Бойко та багато
інших. Відчуваючи підтримку
широкого загалу, Євген Онацький у надзвичайно складних
обставинах еміграційного життя упродовж наступних десяти
років видав усі 16 книжок «Української малої енциклопедії».
Слід наголосити, що на той
час уже існували «Українська
загальна енциклопедія» Івана Раковського у трьох томах і
перша частина «Енциклопедії
українознавства» Володимира
Кубійовича.

Однак «Українська мала енциклопедія» посідає особливе
місце в україністиці. Як слушно зауважив Микола Мушинка — один із небагатьох дослідників життя і творчості Євгена
Онацького, «в УМЕ переважають гасла з виразним національним і християнським світоглядом, зокрема з історії культури.
Читаючи їх, так і відчуваєш, що
автор — високоерудований учений, уболіває за знедолений український народ і вірить у його
майбутнє у вільній, незалежній
і соборній Україні».
Як бачимо, на ідейно-художній та науковий зміст УМЕ
значний вплив мала заангажованість її автора у діяльність
українського національно-визвольного руху, знайомство з
його провідними діячами, зокрема головою ОУН Євгеном Коновальцем. Власне, світоглядно-ідеологічний контекст, у
якому творилася УМЕ, сформований в атмосфері боротьби українського народу за свою національну державність.
Відомий український уче-

ний Іван Дзюба назвав «Українську малу енциклопедію»
Євгена Онацького «однією з
найкращих гуманітарних енциклопедій». Проте до цього
часу в сучасній Україні перевидано тільки перший том УМЕ
(2016, «Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ»).
У Буенос-Айресі, крім наукової діяльності, Євген Онацький одразу ж занурився у громадське життя української діаспори, впродовж багатьох років
очолював Українську центральну репрезентацію в Аргентині.
Помер Євген Онацький 27 жовтня 1979 року й був похований
на кладовищі Чакаріта в Буенос-Айресі. Перепохований у
1986-му на цвинтарі у МонтеГранде — найбільшому некрополі української діаспори в Південній Америці.
Очевидно, що для відновлення пам’яті про Євгена Онацького — одного з найбільших українських вчених і видатного
діяча українського національно-визвольного руху — зроблено вкрай мало. Постать Євгена
Онацького вшанована тільки
у Глухові (тут народився майбутній енциклопедист) і Чернігові, де на його честь названі вулиці.
Його життя і творчість, без
сумніву, потребує подальших
досліджень, а Українська держава зобов’язана гідно вшанувати пам’ять про нього. ■

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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■ КОНФЛІКТ

Нікому не потрібний непотріб
В ОТГ виступають проти будівництва на своїй території сміттєпереробного заводу
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Під час своєрідного «круглого столу», що відбувся цими днями в Полтавському районному Будинку культури, представники Щербанівської об’єднаної територіальної громади висловили категоричне «ні» спорудженню на своїй території заводу з переробки
непотребу. Найактивнішу позицію із самого початку зайняли депутати Щербанівської сільської ради Максим Брехнич, Віктор Кисельов та Анатолій Вертелецький. Вони
вважають, що побудувати на території ОТГ сміттєпереробний завод — то одноосібна
ініціатива голови сільської ради Ігоря Процика.
«Ми, депутати, не знали, що він уже давно веде якісь перемовини з цього приводу. Зрозумівши ж, що це викликало обурення в громади, Ігор Степанович «включив
задній хід». Аби порушити проблему, що могла стати для всіх нас справжньою бідою,
ми вже хотіли, було, оголосити про скликання позачергової сесії сільської ради, але
голова ОТГ нас випередив, зібравши цей «круглий стіл». Повірте, усе це під тиском
громадськості», — висловив своє бачення ситуації, що склалася, Віктор Кисельов.

Хотіли проштовхнути проєкт, попри
несхвалення його громадою?
Що ж занепокоїло громаду? Здавалося
б, ідеться ж про будівництво не полігону
для твердих побутових відходів, а сміттєпереробного підприємства закритого типу.
«На останньому засіданні сесії Полтавської
обласної ради була спроба винести на голосування питання про внесення змін до схеми планування території області з урахуванням розміщення підприємства переробної промисловості з рециклювання й утилізації твердих побутових та промислових
відходів у Полтавському районі — саме
це нас і збентежило, — пояснив Максим
Брехнич. — Адже на місцевому рівні не
було ані громадських слухань, ані рішення сесії сільської ради. Водночас нам стало відомо, що голова ОТГ Ігор Процик уже
давно знав, що планується такий проєкт, і
вирішив, що це недостатньо вагоме питання, аби обговорити його з громадою. Коли
оці чутки почали просочуватися, я сам як
депутат, відверто кажучи, був дуже здивований. Ми розуміємо, що будівництво такого об’єкта тягне за собою великі екологічні ризики. І якщо все починають отак:
без громадських слухань, без урахування побажань громади, то нічого хорошого з цього не вийде. Складається враження, що хотіли проштовхнути проєкт, про
який ідеться, попри несхвалення його громадою».
Свою позицію озвучив зібранню й голова ОТГ Ігор Процик. Він, зокрема, зазначив, що як житель села Розсошенці, що є
передмістям Полтави, також є противником будівництва на території об’єднаної
громади сміттєпереробного заводу. Також
Ігор Степанович поінформував, що на лист
департаменту будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації із проханням висловити точку
зору й надати висновки щодо розміщення
на території їхньої ОТГ зазначеного об’єкта
виконком Щербанівської сільської ради
відповів, що рішення стосовно цього ухвалюватимуть за результатами громадських
обговорень після розробки відповідної містобудівної документації.
«Одна людина вирішила за всю громаду — от що погано, — не вгавав Віктор Кисельов. — Якби голова вiд початку виступив проти будівництва підприємства з переробки сміття, не було б оцього зібрання.
Я задоволений, що Ігор Степанович усвідомив свою помилку й тепер говорить, що він
також виступає проти згаданого об’єкта».
«Я так зрозумів, що у вас уже розпочалася виборча кампанія, — прокоментував
голова Полтавської райдержадміністрації
Ігор Карімов. — А тепер розповім вам про
все не з чуток. Як ви знаєте, утворений у
1957 році полігон ТПВ під Полтавою став
справжньою екологічною катастрофою
для жителів довколишніх сіл. У 2016 році,
коли я приступив до виконання обов’язків
керівника району, був присутній на ось
такій самій сходці в Ковалівці й Макухівці — ви б почули, які жахливі речі розповідають селяни. Влада неодноразово намагалася розв’язати цю проблему. У 2017 році
було вирішено виділити земельну ділянку
для розміщення сміттєпереробного заводу

на території Терешківської ОТГ. Під час
обов’язкової процедури громадських слухань громаді презентували проєкт будівництва. Та люди категорично виступили
проти. Так постало питання про інші можливі варіанти. Зокрема, розглядали територію Мачухівської ОТГ, Щербанівської ОТГ, Ковалівської сільської ради. На
сьогодні все це зависло у повітрі». А щодо
процедури, то чиновник наголосив, що ані
керівництво держадміністрації, ані сільський голова не ухвалюють рішення про
виділення земельної ділянки для такого
виду діяльності, — це вирішує лише громада. «На жаль, головному архітектору Полтавської області Ірині Особік дуже хотілося якомога швидше ухвалити це рішення»,
— додав Ігор Карімов. «Як то кажуть, без
нас нас оженили», — пожартував Ігор Процик.

❙ Найемоційнішим був виступ депутата Щербанівської сільської ради Віктора Кисельова.

Після виборів про ідею будівництва
підприємства з переробки відходів усі
забувають
Але тут один із найініціативніших депутатів Щербанівської сільської ради Анатолій Вертелецький процитував слова тієї
ж таки Ірини Особік: «Ігор Процик прийшов із пропозицією розмістити на території своєї громади сміттєпереробний завод іще в березні-квітні. Півроку він щось
«варить». На всі мої запитання, чи потрібна допомога в інформуванні громади, відповідь одна: не треба, мовляв, я сам. Тож
усі запитання до вашого голови».
Тим часом ексголова Полтавської райдержадміністрації Костянтин Боровик заявив, що проблему будівництва підприємства з переробки відходів завжди порушують перед виборами. «Іще у 2010 році,
коли постало питання про відведення земельної ділянки для його спорудження,
я підписав розпорядження про виділення
5 гектарів землі біля Макухівського сміттєзвалища, — пригадав він. — Але, найімовірніше, влада Полтави не хоче, аби
хтось побудував сміттєпереробний завод.
Бо, коли закінчуються вибори, всі про цю
ідею забувають. І це тодi, коли переповнене
Макухівське сміттєзвалище час давно закрити, бо воно порушує всі нормативні вимоги. Але цього не роблять — мабуть, хтось
має з того зиск. Я, чесно кажучи, не збирався наводити якісь свої аргументи. Але,
коли почув, що Ігор Процик хоче виділити
для будівництва заводу з переробки сміття 40(!) гектарів кращих сільгоспугідь, не
зміг змовчати. Бо для цього цілком достатньо 4,5-5 гектарів!»
Максим Брехнич іще раз наголосив:
громаду обурило те, що, не порадившись із
нею, питання розміщення сміттєпереробного заводу на її території винесли на розгляд сесії обласної ради і зняли з порядку
денного тільки останньої миті як «сире».
«Ось говорять про проблеми Макухівського сміттєзвалища. А що, якщо ми збудуємо тут сміттєпереробний завод, а через
якихось 20 років матимемо такі ж глобальні екологічні проблеми? Подібні проєкти
потрібні. Але я не розумію, навіщо створювати такі ризики. Адже те місце в селі Горбанівка, де гіпотетично мав вирости завод
із переробки сміття, є одним із найбільш
густонаселених у Полтавському районі.

❙ Голова Щербанівської ОТГ Ігор Процик (крайній зліва) запевнив, що він також
❙ є противником будівництва на території громади сміттєпереробного заводу.

❙ Іще один депутат сільської ради Анатолій Вертелецький під час свого виступу намагався
❙ вивести очільника ОТГ на чисту воду.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
До того ж, на території нашої громади розміщені радіолокаційна станція військової
частини, очисні споруди водоканалу, ми
дали згоду й на будівництво другого етапу
об’їзної дороги — усе це точно не покращує
екологічної ситуації в цій місцевості. Тож
давайте шукати інше місце, яке б влаштовувало всіх», — закликав Максим.
Керівник будівельної компанії Сергій
Іващенко також вважає, що влада Полтави
не хоче розв’язувати проблему Макухівського сміттєзвалища, хоч саме обласний
центр продукує найбільше непотребу. «У
мене мати живе у Верхолах — через близькість до звалища відходів перший і другий

горизонти води там уже непридатні не те
що для пиття, а й для технічних потреб, поливу городів. Світова практика доводить,
що потрібно будувати сміттєпереробні заводи. Он Швеція вже переробила всі свої
запаси сміття й тепер купує його для переробки в інших країн. І ми до цього маємо
прагнути. В ідеалі варто було б побудувати
завод із переробки відходів біля Макухівського сміттєзвалища. Чому його досі не звели? Усе банально: чиновники воліють отримати за це хабара, — висловив крамольну думку Сергій Іващенко. — Та рано чи
пізно ми все одно до цього дійдемо. Інакше
просто потонемо у смітті». ■
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Я ВАМ ПИШУ...

Степан ТРОХИМЧУК, професор
Львів
Земельне питання завжди
присутнє у програмних документах партій демократичного спрямування, які використовують його для підтримки
своїх позицій. ОУН(б)* опиралася насамперед на селянство,
а тому це питання було домінуючим. Це яскраво видно з документів, ухвалених на конференції ОУН на Українських землях
у вересні 1950 р.
Програмні
документи
ОУН(б) дають нам уявлення,
яку державу планували будувати після відновлення Україною
своєї державності. Це програми
суто соціалістичні, демократичні, гуманні, кращі за ленінські.
Така держава уявлялася як загальнонародна, в якій усі нації
і народності будуть рівними,
вільними, активними будівничими. У ній не мало бути капіталістів, поміщиків, найманих робітників, експлуатації
трудівників. Анонсувався кращий лад на основі суспільної
власності, яка мала бути національно-державною та громадсько-кооперативною.
Передбачалося будівництво

■ АКТУАЛЬНО

■ ПОЛІТПАРНАС

Земельне питання
у програмі ОУН(б)

Земля батьків
Федір ТИШКО

Реалії чи утопія?
безкласового суспільства шляхом знищення більшовицької
комуністичної системи, відмови від повернення капіталізму в
сільське господарство. Закріплювалося право приватної власності на землю в рамках трудових господарств, категорично
заборонялася торгівля та спекуляція землею!
Приватна власність селян на
землю мала базуватися на системі індивідуальних трудових
господарств. Земля мала бути у
власності селянина на той час,
коли він працює на ній, без права продажу чи передачі її комусь
іншому, але з правом передачі у
спадок. Трудові селянські господарства повинні були обслуговуватися лише силами родини, без
найманої робочої сили. Трудове
селянство мало бути опорою як

ОУН, так і всієї держави.
Програмні
документи
ОУН(б) нам нагадують утопії
середньовіччя, які проповідували будівництво безкласових
суспільств, де всі будуть рівні,
багаті та щасливі. Але в них є
багато раціонального, реального. Такі підходи реалізовано в
Ізраїлі, деяких арабських, багатих на нафту, країнах. Мрії
політиків теж можуть ставати
реальністю. Нам важливо, що
ціла низка державотворчих та
соціальних проєктів була запропонована нашими національно свідомими політичними силами, які пізніше були
реалізовані в інших країнах. ■
* ОУН(б) — Організація українських націоналістів (бандерівський рух). — Ред.

Земля дає надію людям
Стояти міцно на ногах,
А хліборобам — вірним друзям —
Порядкувати на ланах.
Земля й держава — суть єдина
Без будь-яких передумов.

Допоки нас земля тримає,
Ми нею маєм дорожить.
Подібних їй ніде немає,
На ній призначено нам жить.
У нашій Сонячній системі
Лиш на Землі, на ній одній,
Умови для життя безмежні.
Дай Боже зберегтися їй.

Поки світ бореться
за чистоту довкілля
на різних форумах
та асамблеях,
столичні активісти вирішили
взятися до справи
з практичного боку:
в Голосіївському
районі Києва, у
сквері Волонтерів,
що на проспекті
Науки, висадили
ялинки, які мешканці столиці купували
до новорічних
свят у спеціальних
ящичках, щоб після
свят можна було їх
висадити у ґрунт.
Для підтримки такої
ініціативи районна
влада навіть
виділила техніку
— трактор, який
робить спеціальні
ямки для висаджування дерев.

Відкритий лист до команди
«Динамо» Київ
Шановна
редакціє!
Звертається до вас із незвичним
проханням
пенсіонер, ветеран праці
(44 роки стажу) та водночас футбольний уболівальник київського «Динамо».
Просто не можу мовчати.
Давно передплачую вашу
газету, подобаються ваші
гострі, правдиві, справедливі статті. А ось гра
улюбленої команди «Динамо» розчаровує рік у
рік. Після Лобановського
це не команда, а стадо. Ось
вирішив через вашу газету звернутися з коротеньким відкритим листом до
команди (керівництва,
тренерів та самих гравців).
Враховуючи останні
«досягнення» команди,
складається враження,
що «Динамо» здатне обіграти хіба що любительську команду «Шулявка»
Київ 1:0. Питання до тренера Михайличенка: чому
команда грає лише до першого забитого м’яча: забили — і команда зупинилася, починається бездумне
перекочування м’яча, затягування часу? Чому далі
не граєте, не забиваєте, а
просто намагаєтеся утримати рахунок 1:0? Чому
у збірній України у Шевченка яскрава гра триває всі 90 хвилин, а у вас
— «валідольні» ігри, від
яких нудить, навіть коли
ви і виграєте, але з рахун-

Нема землі — нема держави.
Народ пристанища шука
В чужих краях, щоби поправить
Нелегку долю чужака.

Земля є власністю держави,
На ній живе її народ.
Державні й господарські справи
Йому велить вершить Господь.

Коли почнете
вигравати?!
ком 1:0? А якщо «Динамо» пропускає перший
м’яч — то це 90% поразка і лише 10%, що буде
нічия. Де атакуюча, азартна гра, яка подобається
усім, де забиті голи і комбінації, гострота? Якщо
не в змозі поставити атакуючу, переможну гру, то
треба йти з команди і займатись чимось іншим.
Щодо капітана команди. Кому потрібен такий
капітан (Сидорчук), який
постійно заробляє по два
попередження у кожній
грі, і то якісь дурні, зовсім
не обґрунтовані обставинами гри, а потім капітана вилучають із гри, чим
він неабияк підводить команду. Не вміє грати чисто, вибирати позицію, не
вистачає техніки — так
навіщо він команді? Або
грає — або ні! А Гармаш,
який здатний хіба що влаштувати бійку з «Шахтарем»? Та й до інших гравців є чимало претензій
щодо гри та поведінки на
полі.
Пане Михайличенку,
коли ж команда під вашою орудою нарешті почне вигравати? Класна команда повинна грати так:
«Копенгаген» треба
обігрувати вдома 2:0 та
1:0 у гостях;
«Мальме», відповідно,
2:0 та 2:1;
«Лугано» — 3:0 та
1:0.
Скільки ще нам чекати
пристойної гри від «Динамо»? ■

Суспільству випадки відомі:
Хто власну землю продавав,
Той у своєму, звісно, домі
Уже не господарював.

Нелегко, звісно, але треба
Оберігать повік її,
Щоб не лишитись просто неба
Уже не на своїй землі.

■ ЕПІСТОЛЯРІЙ

Олександр ГОЛОВІН
Київ

Торгівля нею недоцільна,
Земля — основа всіх основ.

Як добре господарювати
На рідній батьківській землі,
Достатки з неї щедрі мати
І тішить власноруч її.

■ З ПОЛЯ — ДО СТОЛУ

«Своячка» — солодка красуня
Своїм доробком поділюсь із бажаючими
Володимир КРІПАК
с. Мишурин Ріг, Верхньодніпровський район,
Дніпропетровська область
Шановна редакціє «України молодої», дякую за публікації моїх листів. Надсилаю вам
матеріал про диню «Своячка»,
насіння якої я зібрав достатньо,
щоб поділитися ним з усіма бажаючими. Вирощуйте на здоров’я!
Бажаю всьому колективу газети
успіхів у вашій нелегкій праці,
миру, добра і всіх земних благ.
Моя колекція динь, зібрана впродовж багатьох років, нараховує понад сотню сортів. Але
завдяки вітчизняним та закордонним селекціонерам рік у рік
з’являються все нові й нові сорти,
от і я не перестаю експериментувати. Ось, наприклад, у 2016 р. поса-

див понад 20 нових сортів динь. І,
вкотре обходячи ділянку, звернув
увагу на кущик динь, який особливо відрізнявся від решти величезними (до 30 см у довжину)
циліндричними, злегка ребристими жовтими плодами. Зірвав найбільшу на пробу, зважив — вона
«потягла» на 8 кг 200 г (!). Це вразило. Коли, ж заніс її до кімнати і
розрізав, то все приміщення заполонив приємний сильний аромат,
який ще довго не вивітрювався.
М’якоть плода була біла, щільна і
дуже солодка, що є великим плюсом для динь.
Переглянув чимало видань з
овочівництва, прогорнув пресу,
заглянув в інтернет, але подібного сорту не знайшов. Схожі, звісно, траплялися, але все-таки було
чимало відмінностей. Так і зали-

шився на моїх грядках цей сорт
під умовною назвою «Своячка».
Зібрав насіння для посіву в наступні роки і ось уже впродовж трьох
років ця диня не полишає мої грядки, радуючи красивими плодами і
незабутнім смаком.
Кожен сорт динь хороший посвоєму, але цьому, як на мене, немає рівних, тож він надовго залишиться постояльцем на моєму
городі. Думаю, і ви захочете побачити цю солодку красуню на своєму городі, оцінити її переваги, адже
трошки насіння я можу вислати
всім бажаючим безкоштовно. Не
забудьте вкласти в лист на мою адресу (Володимиру Івановичу Кріпаку, вул. Мошляка, 50, с. Мишурин
Ріг, Верхньодніпровський район,
Дніпропетровська область) конверт
зі своєю зворотною адресою. ■
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■ ТЕНДЕНЦІЇ

Кому в Москву? А нам туди не треба
Українці стали частіше літати по світу
Олександра ТВЕРДА
За останні півтора року 9,6%
населення України купувало
авіаквитки. 7,1% громадян здiйснили міжнародні поїздки, 1,6%
— користувалися внутрішніми,
0,9% — і внутрішніми, і міжнародними авіарейсами. Найчастіше літали жителі центру України (12,5%), а найрідше — мешканці півдня. Про це повідомляє
Київський міжнародний інститут соціології. Серед тих, хто мав
досвід придбання авіаквитків,
57,6% стверджують, що для них
низькі ціни є найважливішим
фактором у питанні вибору авіакомпанії. 25,5% говорять про
високий рівень обслуговування,
а 14,8% — про пунктуальність.
Експерти і статистика підтверджують: найбезпечніший
вид транспорту (попри все) — літак, після нього йде водний і залізничний транспорт. А ось автомобілі вважаються найнебезпечнішим засобом пересування.
Дані розраховуються, виходячи
з кількості постраждалих при використанні того чи іншого виду
транспорту.
«Починаючи з 1997 року середня кількість авіакатастроф демонструвала стабільне та впевнене зниження, значною мірою завдяки посиленню заходів безпе-

ки міжнародними авіаційними
організаціями, такими як ICAO
(Міжнародна організація цивільної авіації), IATA (Міжнародна
асоціація повітряного транспорту), Flight Safety Foundation»,
— повідомив голова ASN Харро
Рантер.
Згідно з дослідженням видання avianews.com, столиця Польщі є найпопулярнішим маршрутом із найбільшою частотою
польотів з аеропортів Києва. У
Варшаву рейси виконують дві
мережеві авіакомпанії і два лоукости, пов’язуючи між собою аеропорти Бориспіль і Жуляни з аеропортами Шопена і Модлін.
«Найбільшу частоту має LOT
(27 рейсів на тиждень), далі йде
МАУ (14 рейсів на тиждень). Лоукости Wizz Air і Ryanair виконують по сім і три рейси на тиждень відповідно», — йдеться в
повідомленні.
На другому місці за популярністю — маршрут Київ—Мінськ.
Така значна частота польотів
«Бєлавіа» пояснюється унікальною нішею, яку зайняв білоруський авіаперевізник. У той час,
як з осені 2015 р. між Україною і
Росією припинено пряме авіасполучення, «Бєлавіа» завдяки географічному розташуванню свого
хаба в Мінську може забезпечити
найкоротші терміни і шляхи для

перельотів між Києвом і найбільшими містами Росії — Москвою
та Санкт-Петербургом. Але навіть такі вражаючі цифри все ще
далекі від колишньої частоти перельотів між Києвом і Москвою.
«У 2013 році між столицями України і Росії тільки за один день
виконувалося близько 20 рейсів
в обидва боки», — зазначають в
авіаційному відомстві Білорусі.
Третій за популярністю напрямок — Тель-Авів (41 рейс
на тиждень). Польоти між Києвом і Тель-Авівом виконують
дві авіакомпанії: МАУ (27 рейсів на тиждень) і El Al (14 рейсів
на тиждень). Серед українських
авіакомпаній право на польоти з
Києва до Тель-Авіва має також
YanAir, але зараз авіаперевізник
не літає за цим маршрутом. Допуск інших українських авіакомпаній обмежений існуючою квотою на польоти.
На четвертому місці — Київ—
Відень. Така кардинальна зміна
цінової політики на цьому напрямку сталася після допуску на
наш ринок перевезень двох лоукостів: Wizz Air і дочки Ryanair
— Laudamotion. Тоді як перший
літає між Києвом і Віднем сім
разів на тиждень, другий здійснює п’ять рейсів на тиждень. Мережеві авіакомпанії представлені
на маршруті МАУ (14 рейсів на

тиждень) і Austrian Airlines (13
рейсів на тиждень).
На п’ятому місці — Київ—
Рига. З початком літньої навігації
польотів airBaltic, що має основний хаб у Ризі, збільшила свою
присутність на маршруті Київ—
Рига з 19 до 24 рейсів на тиждень,
а також задіяла на лінії більш
місткі літаки Boeing 737 замість
невеликих регіональних авіалайнерів Bombardier Q400. Також на
лінії представлені МАУ (13 рейсів на тиждень) і лоу костер Wizz
Air (2 рейси на тиждень).
Учені університету Грінвіча на замовлення Управління
цивільної авіації Великобританії
проаналізували обставини загибелі 105 людей і опитали майже 2
тисячі осіб, що вижили в авіакатастрофах. Ідеться, швидше, про
аварійні посадки, ніж повноцінні падіння літака зі значної висоти. Дослідження показало, що
в найбільшій безпеці перебувають пасажири, які сидять у кріслах біля проходу, не більш ніж за
п’ять рядів від аварійного вихо-

ду. Найрідше живими та неушкодженими вдається вибратися
з літака тим, хто сидить далі, ніж
за шість рядів від виходу. «Там
шанси померти набагато перевищують шанси вижити», — йдеться в доповіді вчених. Крім того,
фахівці встановили, що краще
сидіти в задній частині літака. За
даними статистики, шанси врятуватися під час аварії у пасажирів із задньої частини рівні 65%,
а з передньої — 53%. У середньому пасажири, які сидять «у проході», рятуються в 64% випадків, а їхні менш щасливі попутники — у 58%.
Загалом, цифри обнадійливі. Дізнавшись, як нечасто падають літаки за статистикою, сподіваємося, ви будете впевненіше почуватися в
польоті.
Нагадаємо, що минулого року
передові позиції в поїздках українців займали такі країни, як
Польща, Угорщина, Молдова,
Румунія, Білорусь, Словаччина,
Єгипет і Туреччина. ■

■ ОБРАЗ

Гарна, як намальована
Вічна загадка для чоловіків — навіщо жінкам постійно
наносити на себе косметику? Чому її так багато і чи
можна жити без цього?
Марія ШИЙКО

«Косметика», з грецької — «мистецтво прикрашати». Слово «макіяж» виникло пізніше і походить із французького оригіналу
maquillage — «прикрашати себе», в значенні
наносити на шкіру різного виду косметику.
Зараз макіяж — це вже не просто косметика, це також моделювання, підправлення
форми і кольору обличчя, досягнення візуального ефекту пластичних операцій. Ідея
макіяжу — вміти підкреслити привабливі
риси обличчя делікатно — він повинен бути
природним, майже непомітним.

Від чого залежить інтенсивність?
Макіяж залежить від: пори року, часу
доби (ранок, день, вечір), від свого призначення. Він вимагає повної гармонії з усім
зовнішнім виглядом, з одягом, аксесуарами, манікюром. Найчастіше виділяють
денний (повсякденний) і вечірній (урочистий) макіяж.
За колірною гамою його розділяють на
«теплий» (переважання жовтих, зелених,
коричневих і бежевих відтінків) і «холодний» (рожеві, сірі, сині і фіолетові відтінки). Тон в основному визначається формою обличчя, кольором волосся і шкіри.
Людина може виглядати зовсім інакше, якщо знатиме кілька хитрощів. Правильно підібраний колір і вид макіяжу
дасть можливість підкреслити риси обличчя і приховає недоліки.

Яким буває мейкап?
Найбільш відомими різновидами
макіяжу вважається вечірній і денний.
Залежно від підстав та часу доби жінки
користуються різною технікою. Денний
макіяж — це легкий, світлий образ, який
підійде для роботи, навчання, буденних

справ або офіційних зустрічей.
Основні правила денного макіяжу:
1. Не перевантажуйте образ — виділяти варто щось одне. Якщо вирішили підвести очі стрілкою, то якравою помадою
вже не користуйтесь і навпаки.
2. Обирайте природні відтінки косметики — кольори максимально близькі до
натуральних, так званий nude makeup.
Якщо буде майже непомітно, що ви нафарбовані, — вам вдалося.
3. Цей вид розрахований на денне освітлення, тому кольори підбираються помірні. Головний акцент тут зосереджений
на губах і очах. Візажисти радять приглушені і нейтральні барви при нанесенні косметики.
Для денного типу спочатку на шкіру
наноситься денний крем і легка тональна
основа/пудра під колір шкіри. Для овального обличчя або блідої шкіри варто розподілити невелику кількість рум’ян на
вилицi й розтушувати. Дівчатам зі світлими очима актуально трохи затемнити
верхню повіку. Для темних очей навпаки
— світлі тіні і невелика кількість підводки. Блиск для губ і помада не дуже яскравих відтінків.
Значно більше свободи при використанні вечірнього макіяжу — акцент
на очі та на губи. Вечірній макіяж супроводжує вечірки, концерти, святкові заходи, урочисті події тощо.
1. Доречно комбінувати теплі й холодні тони.
2. Підкреслити губи варто темними
матовими помадами — колір вина зараз
досить актуальний.
3. Тональну основу варто підбирати
трохи світлішу, ніж колір шкіри.
4. Тіні і стрілки бажані, але слід дотримуватись розумних меж. Техніка smoky

eyes — актуальна.
Головна особливість при виконанні такого макіяжу — це плавний перехід
темного кольору в світлий. Застосовувати чорні тіні не варто власницям світлого
типу шкіри. Дівчата зі смаглявим відтінком можуть вибирати тіні темнішими, а
власниці світлого тону шкіри — колірну
гаму світлішою. Ефект димки буде виглядати на обличчі виразніше, якщо косметика на губах — у мінімальній кількості.

Послідовність дій для майбутньої
«королеви вечірки»
Для такого макіяжу спочатку наноситься основа, а потім консилер. Консилер використовуємо, щоб відкрити погляд. Основа у вигляді бежевих або персикових тіней наноситься на верхню повіку.
Потім малюємо стрілки та обережно обводимо олівцем контур губ.
Виділяють ще ретро-стиль (яскраві
губи, родимка, густі вії, образ Мерилін
Монро), «вамп» (сильно розтушовані
чорні стрілки, яскраво виділені олівцем
очі, притушений бордо для губ), «чикаго»
(довгі вії, яскраві губи, темно-сірі або чорні тіні підкреслюють образ і наносяться
аж до брів, губи обводяться яскраво-червоною помадою у формі серця. Брови важливо зробити тонкими і чітко їх визначи-

ти).
Є певні «родзинки» в косметиці:
1. Рум’яна і хайлайтер висвітлюють та
легко підсвічують певні зони обличчя. Кольору шампань і сріблястий хайлайтер —
під світлу шкіру. Золотисті і бронзові відтінки — для смаглявої особи. Під оливковий і жовтуватий колір шкіри — персик.
Дівчатам зі світлою шкірою варто вибрати
рожево-персиковий тон. Пурпурний, нейтральний сірий і холодний рожевий колір
— для оливкової шкіри.
2. Тіні. Потрібно врахувати, що дівчатам зі світлими очима підбирати теплі
тони (зелений, коричневий, персиковий);
для темних очей — холодна колірна гама
(сливовий, темно-зелений і синій); жінкам із карими (зеленими) очима підійде
охра, золото, персик і бронза.
3. Помада або блиск. Дівчатам варто
надати перевагу нейтральним (бежевим)
і світлим блискам або помадам. У 30 років
підкреслити молодість і сяйво шкіри дозволить атласна або сатинова текстура. У
віці 45+ краще відмовитися від перламутру і зупинити вибір на класичних тонах
(слива, вишня).
Проте завжди варто пам’ятати, що
макіяж — це доповнення. Найважливіше, як ви почуваєтеся, і неважливо — з
макіяжем чи без нього. ■
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Горбоконик для стрункої постави
Нова оздоровча програма допоможе оптимізувати опорно-руховий
апарат школярам постіндустріальної епохи
Олександр ФЕДОРИЧ
Наталя ДОБРОВОЛЬСЬКА
Кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я людини Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського підготувала практичну і лаконічну програму оздоровлення для сучасних дітей,
позбавлених можливості повноцінних фізичних навантажень. Спосіб життя в постіндустріальних умовах накладає
відбиток не тільки на добробут і рівень життя. Він також
сприяє розвитку специфічних
хвороб, — «хвороб розвиненого суспільства», викликаних
численними технічними та інформаційними
революціями останніх століть. Технічний прогрес призвів до того,
що замість мускульної роботи, яку доводилося виконувати людству протягом сотень тисяч років своєї еволюції, сучасним мешканцям як міст, так і
сіл, в основному, доводиться
виконувати роботу оператора,
який керує складними технологічними процесами. Роботу, не пов’язану з м’язовими
навантаженнями. Інакше кажучи, в своїй основній масі ми
вже не даємо на власний опорно-руховий апарат достатнього фізичного навантаження,
обов’язкового протягом усієї
відомої попередньої людської
історії.
Згідно з ученням французького академіка Жана-Батиста Ламарка, органи і частини будь-якого життєздатного
організму, піддані посиленому фізичному навантаженню,
зміцнюються і ростуть. А органи і частини організму, які
не отримують достатнього навантаження протягом довгого
часу, зменшуються і з часом редукуються. За ілюстрацію доречно навести морських крабів: їхні клешні мають однакову генетику, однак, залежно
від виду навантаження (розчавлювання чи колупання), з
часом формують різні розміри
і зовнішній вигляд. Та клешня
краба, яку краб задіює для роздавлювання — потужна, велика і міцна. Та ж, що використовується для колупання, — тонка, точна і моторна. На цьому
прикладі добре відстежується, як фізичні навантаження,
залежно від їх інтенсивності й
різновиду, впливають на функції і зовнішній вигляд живого
організму. Таке трапляється,
незважаючи на абсолютно ідентичну генетику і первісну морфологію. Те саме відбувається
й з людьми: якщо навантаження на певні групи м’язів недостатні, ці м’язи значно слабшатимуть, їх розвиток пригальмується. Але для людей
подібні тенденції більш небезпечні через те, що ми — прямоходячі істоти. Особливості
анатомічної будови тіла людини вимагають для підтримки
вертикальної позиції хребетного стовпа наявності потужного м’язового корсету.
Віддавна один із глибоких м’язів спини називається
«м’яз, що випрямляє хребет».
У ті часи, коли людям доводилося займатися м’язовою робо-

тою, у них практично не траплялося проблем із функціональним станом хребта, адже цей
м’яз був достатньо розвиненим
практично у всіх.
Але у сучасних людей, які
не мають достатнього фізичного навантаження на «м’яз, що
випрямляє хребет», він не виражений такою мірою, що створює передумови для розвитку
деформації вертикально розташованого хребта.
Визначити наявність такої проблеми у себе дуже просто: якщо ви можете промацати
між лопатками кістки хребта
замість потужної мускулатури,
отже, атрофія глибоких м’язів
спини торкнулася і вас. Через
недостатній розвиток глибоких м’язів спини порушується
механізм динамічної стабілізації хребта, адже м’язи, що оточують хребет, можна порівняти з розтяжками, які утримують щоглу на кораблі. Якщо
таких розтяжок недостатньо,
то щогла може впасти або зламатися. Те саме відбувається і
з хребтом. Якщо недостатньо
розвинені глибокі м’язи спини, в хребті як запасна система
стабілізації з’являються «фігури жорсткості» — ферми, тобто постійні підвивихи. Це схоже на просторову конструкцію
опор ліній електропередач або
на щоглу баштового підйомного крана, де стабілізація не
має динамічних можливостей,
а побудована на особливостях
конструкції — «фігурах жорсткості». До вичерпання межі
своїх компенсаційних можливостей ця система стабілізації функціонує, але, як тільки
цієї межі досягнуто, виникають постійні деформації хребта, що проявляються і в порушенні геометрії хребетного
стовпа, і в постійному стисненні нервових корінців, розташованих між тілами хребців.
Ці деформації стають із часом звичними і призводять до
асиметричних навантажень
на зв’язки хребта і на ядра
міжхребцевих дисків. А це призводить до розвитку хронічних
«корінцевих» синдромів та появи гриж міжхребцевих дисків.
Останнім часом американські (та й не тільки) лікарі-вертебрологи все частіше говорять
про вертеброгенне походження
багатьох захворювань. Звичним поняттям у медицині став
«вертебро-кардіальний синдром». Тому величезне число
вертеброгенних хвороб ми пропонуємо узагальнено називати
«вертебро-соматичними синдромами». Вже існує навіть базова таблиця, популярна у лікарів-вертебрологів, де показано, які саме хвороби розвиваються при підвивихах у хребті
залежно від локалізації підвивиху.
«Велика медична енциклопедія» стверджує, що такі зміни в хребті починаються в організмі людини ще в молодшому шкільному віці. Причина
цього явища криється в тому,
що в періоди першого і другого
«витягування» (періоди особливо бурхливого росту дитини) розвиток кісткового скелета значно випереджає розвиток

скелетної мускулатури. Як наслідок, хребет дитини може легко деформуватися, якщо не проводити спеціальних профілактичних заходів.
Такі профілактичні заходи насправді необхідні практично для кожної сучасної людини, яка живе в індустріальному або постіндустріальному
суспільстві, особливістю якого, крім безлічі інших, є проблема тотального дефіциту вільного часу.
Саме дві ці проблеми допомагає вирішити доволі зрозуміла навіть для не надто посвячених у тонкощі фізики і біології
розробка, яку сьогодні починають впроваджувати, поки що на
рівні експерименту в українських школах.
Ще в середині 90-х років український учений винайшов
спосіб проведення профілактики деформації хребта, на яку
витрачається кілька хвилин.
Займаючись фізичними вправами певним способом, усього
за одну хвилину щоденних занять можна повністю усунути
сколіотичне викривлення хребта. Особливо це винахід підходить для школярів і молоді, у
котрих триває ріст. Але загалом
він корисний для всіх активних людей, які не мають часу
і бажання страждати розладами внутрішніх органів, викликаними стисканням нервових
корінців у місцях ситуативної
деформації хребта.
Як відомо, знаменитий
Гіппократ починав лікування з того, що самостійно усував пацієнтам подібні деформації в хребті. Він навіть дав
таким деформаціям спеціальну назву — «парартремата».
Позбутися сколіозу, його ускладнень і неправильної постави сьогодні можна самостійно
при застосуванні спеціально
створеної конструкції — тренажера «Горбунок», який винайшов для власного самолікування київський лікар, кандидат медичних наук Олександр
Федорич. Тренажер запатен-

❙ Малюнок жіночої спини. Індустріальна епоха. Спина зрілої жінки.
❙ Явно виражений «м’яз, що випрямляє хребет».

❙ Фотографія жіночої спини. Постіндустріальна епоха. Навіть у
❙ спортсменки виражено недостатній розвиток глибоких м’язів спини
❙ в поперековому відділі.
тований в Україні і за кордоном. Тисячі людей уже випробували його позитивний вплив
на власне життя. Коли у світі
з’явилася рафінована і концентрована їжа, людям довелося звикнути до користування зубною щіткою, щоб зберегти власні зуби. Тепер, для повноти якості життя, варто також
користуватися ще й способа-

ми захисту власного хребта.
Оригінальний сучасний тренажер «Горбунок» виконаний із
металу. Він розбирається для
зручності транспортування і
зберігання. Тренажер безпечний і корисний для людей всіх
вікових груп, оскільки в його
конструкції враховані всі особливості біомеханіки тіла людини. ■

■ ДО РЕЧІ

Коли людина приймає вихідне положення для занять на
тренажері «Горбунок», їі хребет приймає так звану «фізіологічну позицію». Саме таким «калачиком» інстинктивно згортаються всі люди в ослабленому стані, при хворобі або після травми. Беручи вихідну позицію для занять на тренажері
«Горбунок», люди розташовують свій хребет в найприроднішому для нього положенні.
Лежачи передньою черевною стінкою на опорній поверхні тренажера, відчуваєш виражений, але цілком терпимий

тиск на передню черевну стінку. Цей тиск успішно знімає
рефлекторний тонус глибоких м’язів спини. Така вихідна позиція на тренажері створює умови для релаксації м’язів, що
оточують хребет.
Єдина вправа на тренажері — це підйом ніг до рівня горизонту і їх опускання. Ця вправа силами інерції і відцентровою силою створює умови для того, щоб збільшити відстані
між тілами хребців і розблокувати ущемлені деформаціями
геометрії хребта нервові корінці.

КУЛЬТУРА
■ АРТ-ПРОСТІР

Олексій КОСТЮЧЕНКО
Біля нового корпусу Острозької
академії встановили скульптури відомої американської мисткині українського походження Міртали Пилипенко. Міртала, народившись в Україні,
волею долі з 1947-го живе і працює у
США. Закінчила художню школу Бостонського музею (США) та університет
ТАФТС (м. Бостон). Скульптури Міртали Пилипенко — це не просто мистецькі твори, а й глибоке філософське бачення світу. Свій талант мисткиня
проявила у скульптурі і художній фотографії. А ще у поезії — вона є авторкою поетичних збірок, виданих різними мовами: «Стихи», «Райдужний
міст», «Шлях до себе».
Упродовж 1970-1980-х років Міртала здобула визнання у США та Європі. А на початку 1990-х її творчість
стала відомою і в Україні, де відбулася
низка персональних виставок та презентацій. Указом Президента України у 2010-му за вагомий внесок у збереження та збагачення історико-культурної спадщини, активну діяльність
у справі повернення культурних цінностей в Україну та з нагоди річниці
утворення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон громадянку США Мірталу Пилипенко відзначили державною нагородою України — орденом Княгині Ольги ІІІ
ступеня.
Понад десять років тому, після зустрічі з ректором НаУОА Ігорем Пасічником та тривалого спілкування з директором Інституту досліджень української діаспори НаУОА Аллою
Атаманенко, пані Міртала прийняла
рішення про передачу 16 своїх скульптурних робіт до Острозької академії.
Процес передачі колекції був надзвичайно складним, тривав два роки та реалізувався завдяки сприянню Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Поява такої
цінної колекції в Острозькій академії
пов’язана передусім із тим, що Міртала, як і багато діячів українського поВалентина ГРИГОРЕНКО

Не відкладайте на потім те, що
можна незабутнього побачити і
почути уже тепер. Найкращий засіб для підняття настрою в лютневий вечір — піти в театр, у Національну оперу України: почути
серед зими «Вальс квітів» Петра
Чайковського чи «Голос красуні»
Верді; пережити пристрасті чистого кохання Ромео і Джульєтти
та спостерігати за пригодами
осучасненого Фігаро. Партію
Невідомого принца Калафа на
київській сцені у лютому виконає
запрошений соліст — австрійський тенор Томас Пауль.
Щонайменше три вистави місяця вестимуть у світ прекрасного
справжнього мистецтва юних
глядачів.

«Лускунчик»
1 лютого
Для тих, хто хоче продовжити собі
новорічно-різдвяну казку або просто не
встиг загадати новорічне бажання, в Національній опері України 1 лютого дають позаплановий «Лускунчик»! Традиція мріяти
про найпотаємніше і прекрасне, коли звучить чаруюча музика Петра Чайковського,
у Києві існує вже понад 30 років. Під час
дійства на сцені виростає гігантська ялинка — саме у цей момент і заведено думати про найзаповітніше.
На київській сцені балет ставився неодноразово. Донині на сцені Національної
опери у художньому оформленні народного художника України Марії Левитської йде
постановка «Лускунчика», яку в 1986 році,
дебютуючи як хореограф, здійснив народний артист ще СРСР Валерій Ковтун. Він
створив лірико-романтичну виставу про
красиву і чисту душу юної героїні, про велику всеперемагаючу любов та світлі мрії,
які допомагають сприймати світ, де завж-

УКРАЇНА МОЛОДА
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Сплав мистецтва і філософії
Скульптури Міртали Пилипенко й історія відродження
Острозької академії

❙ Скульптури Міртали Пилипенко. «Україна-Фенікс-Лелека».
❙ Фото надані автором.
ходження, вирішила підтримати Острозьку академію та долучилася до процесу її відродження. Скульптури Міртали — одна з найцінніших колекеції
музею НаУОА. Із 2011 року вони представлені в окремій експозиції, за цей
час її оглянуло понад 80 тисяч відвідувачів.
Оригінали скульптур Міртали Пилипенко експонуються і в арт-кластері
нового корпусу Острозької академії в
оновленій екпозиції. На площі біля
цього ж корпусу встановили шість
збільшених скульптур Міртали, зокрема «Зустріч», «Звідки й куди», «Міст
через прірву», «Україна-Фенікс-Лелека», «Стремління» та «Шлях до себе».
Над виготовленням копій працював
скульптор з Києва, який попросив не
називати його імені. Висота скульптур

— два метри.
Особливу увагу привертає композиція «Україна-Фенікс-Лелека», яка має
три метри. У 1998 році ця робота була
подана Мірталою до участі у 3-му турі
конкурсу на кращий монумент Незалежності в Києві. Як розповіла директор Музею історії Острозької академії
Анастасія Хеленюк, талант Міртали
Пилипенко — лаконічною символікою розкривати глибинні змісти, прекрасно втілені в композиції: обриси
полум’я і лелеки — це тризуб. Лелека
— традиційний символ України. Перерване коло навкруги умовного тризуба символізує визволення України, що
відродилась і постала, як Фенікс із попелу.
Робота Міртали «Україна-ФеніксЛелека» перегукується з історією

відродження Острозької академії.
Тому ректорат зі скульпторкою прийняли рішення про створення мініатюр
цієї композиції та вручення її як відзнаки українським культурним, освітнім і громадським діячам, що зробили
значний внесок у розбудову України.
«Творчість Міртали — це особливий сплав мистецтва та філософії, що
в результаті осмислення автором знаходить майстерне втілення ідеї в матеріалі. Її роботи отримали високу
оцінку мистецтвознавців та всесвітнє визнання. Міртала по-своєму бачить їх призначення та спосіб існування, духовний розвиток, зв’язок із
Космосом та минулим. Людська фігура у її скульптурах — це в першу чергу
узагальнений символ. Крім зовнішньої стриманості та лаконічності, скульптури Міртали мають особливу енергетику, несуть важливу інформацію,
ідею, яка спонукає до роздумів, інтерпретацій і формує особливий психологічний стан глядачів», — розповіла
пані Анастасія.
«Міртала, крім того, що вкладає
певну філософську думку в кожну
скульптуру, ще й пише вірші до них.
Накладання рефлексій відвідувачів на
думку художника — це найцікавіший
процес. Кожну роботу можна споглядати досить довго — спочатку обдумати, що вона означає, а потім прочитати, що ж хотів передати художник», — поділився враженнями керівник арт-кластеру Острозької академії,
мистецтвознавець Микола Бендюк.
Цікаво, що поетичні твори Міртали, написані трьома мовами, аналізували кілька десятків літературознавців. Відомий сучасний американський
славіст Даніель Ляферр’єр свого часу
захистив магістерську дисертацію на
дослідженні особливостей поетики та
тематики віршів Міртали. Дослідники
вважають, що її поезія по праву може
бути зарахована до найкращих зразків
філософської лірики. Мистецько-філософський світогляд Міртали також відображений у серії фотографій, виконаних мисткинею, що зберігаються у
фондах Музею НаУОА та невдовзі прикрасять оновлену експозицію. ■

■ АФІША

Вальс квітів посеред зими
У Києві співатиме австрійський тенор Томас Пауль
ди є місце торжеству добра та щастя. Поціновувачам класичного балету задоволення
гарантовано.
До речі, саме з «Лускунчиком» минулої зими відбулися тріумфальні гастролі
балетної трупи Національної опери України в одній зі світових балетних столиць —
Парижі. 16 разів вони показували французькій публіці дивовижну казку «Лускунчик», і всі 16 разів глядачі Театру Єлисейських полів (Th tre des Champs Elys es)
влаштовували овації.
1 лютого головні партії виконають Анна
Муромцева (Клара) та Ян Ваня (Принц Лускунчик).

«Ріголетто»
5 лютого
Мелодії з опери «Ріголетто» Дж. Верді відомі багатьом навіть не театралам: La
donna е mobile («Серце красуні»), Bella,
figlia dell’amore («О, красуня молода»). І
сучасному глядачеві важко уявити, що колись їх вважали занадто вільними і навіть
небезпечними з огляду на мораль. Перші цензори визнали лібрето настільки непристойним, що наполягли на низці змін.
В його основі була п’єса Віктора Гюго «Король розважається», яку заборонили ставити в Парижі як таку, що підриває авторитет королівського двору. В результаті
дію перенесли з Франції до Італії, а статус короля «понизили» до незнаного герцога. Зате публіка полюбила оперу з першого разу.
Не пропустіть «Ріголетто» на київській
сцені в постановці легендарної Ірини Молостової! Її вистави високо цінував Дмитро

Шостакович. Режисер робила постановки в
Італії, Ізраїлі, Росії, Польщі. Прем’єра в Національній опері України відбулася в 1998
році і з того часу вистава незмінно проходить при аншлагах.
На глядачів чекає зоряний склад виконавців: Олександр Мельничук, Анжеліна Швачка, Лілія Гревцова, Сергій Магера, Дмитро Іванченко, Дмитро Агєєв та
інші.

«Білосніжка»
9 лютого (ранок)
Сценарій Вітольда Борковського і
Станіслава Петровського за мотивами казок братів Грімм — це балетна історія Білосніжки, яку переслідує зла мачуха і яка
знайшла прихисток у будиночку сімох симпатичних гномів. Це воістину класика Національної опери — прем’єра балету відбулася в далекому 1975 році, і на ній виросло вже не одне покоління дітей.

«Ромео і Джульєтта»
14 і 15 лютого
До дня Святого Валентина Національна опера України приготувала ще один легендарний балет. В історії балету було
кілька спроб перекласти трагедію Шекспіра «Ромео і Джульєтта» на мову танцю.
Але тільки Прокоф’єву вдалося досягти
справжньої шекспірівської глибини. У балеті збережено послідовність сцен, сюжетну тканину, проте сутність конфлікту передана більш сконцентровано, коротко і лаконічно, посилені драматичні контрасти.
«Ромео і Джульєтта» став одним
із найпопулярніших балетів двадцято-
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го століття. Ще до прем’єри, в 1936 році,
на основі музики балету Прокоф’єв написав дві оркестрові сюїти, до яких у 1946
році додав третю. І ці оркестрові сюїти,
які носять однакову назву — «Ромео і
Джульєтта», відносяться до найпопулярніших творів композитора.
Прем’єра балету на київській сцені
відбулася в 1971 році, а через двадцять
років — у 1991 році, в ювілейний рік С.
Прокоф’єва — ця постановка легендарного Анатолія Шекери рішенням ЮНЕСКО
була визнана кращою інтерпретацією цього твору і нагороджена медаллю.

«Севільський цирульник»
21 лютого
Якщо ви ще не подивилися нову постановку опери «Севільський цирульник» на
київській сцені, обов’язково сходіть. Якщо
вже бачили, не пропустіть можливості ще
раз насолодитися чудовою музикою Россіні і ще раз переконатись у тому, наскільки сучасні персонажі, створені понад два
століття тому генієм Бомарше.
Режисер-постановник вистави Анатолій Солов’яненко переніс дію опери в
наші дні. Герої на сцені знімаються у відеокліпах, фехтують на мечах джедаїв, лякають поліцейських «червоними корочками», дивляться футбольний матч по телевізору і їздять на електросамокатах. Постановникам вдалося зробити феєричний
і водночас дуже веселий спектакль, який
здатний закохати в оперну сцену навіть
людей, які вважають, ніби опера — це не
сучасно і нудно.
«З музикою «Севільського цируль-

ника» я знайомий з дитинства, — розповів Анатолій Солов’яненко. — Як режисер я ставив цей твір у 2005 році в Донецькій опері. Але зараз відчув необхідність і бажання подивитися на цю історію
під новим кутом зору, піти на своєрідний
експеримент. Саме тому ми зі сценографом вистави Андрієм Злобіним і художником костюмів Ганною Іпатьєвою перенесли дію в якийсь модерновий простір,
позбавлений будь-яких певних ознак часу
і місця. Ніякої конкретики! Хіба що це точно не минуле. Але може трапитися в майбутньому. І не просто «може», а трапиться
обов’язково».

«Турандот»
23 лютого
Ця опера, яка стала лебединою піснею
великого італійського композитора Дж.
Пуччіні, по праву увійшла до золотої оперної скарбниці світу. Попри свій поважний
вік (майже століття) вона залишається такою ж близькою і жаданою як співакам, так
і глядачам як один із невмирущих шедеврів світового музичного мистецтва.
Цього разу партію Невідомого принца
(Калафа) виконає запрошений соліст —
австрійський тенор Томас Пауль.

«Чиполліно»
29 лютого (ранок)
Колись композитору Карену Хачатуряну запропонували написати музику до
мультфільму за казкою Джанні Родарі
«Чиполліно». Напевно, багато хто його
хоч раз бачив в дитинстві: сміливого головного героя, синьйора Помідора, графинь Вишень, пришелепкуватого принца
Лимона. Сюжет так зацікавив композитора, що навіть після виходу на екрани мультика казкові герої його не відпускали. І тоді
він вирішив написати балет, в якому мовою
звуків змалював характер кожного персонажа. Ідею підтримав хореограф Генріх
Майоров, який придумав для кожного героя тільки йому притаманні рухи. ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ

■ ХАРЧУЄМОСЬ ЗДОРОВО

Готуємо швидко, худнемо корисно!
Поради фахівця, як смачно повернути форму після свят
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Свята завершилися, але ці слова краще сприймати
просто як констатацію факту, а не як щось сумненесвяткове. Коли руки вмілі — сумувати не доведеться. Як, утім, і голодувати, хоч багато хто давав
собі обіцянку: після свят — на дієту! Дієта потрібна,
якщо призначив лікар. А якщо є відчуття, що трохитаки пересмакували за свята, слід злегка переглянути свій післясвятковий раціон, урізноманітнити
його і зробити навіть цікавішим. Так вважає Анна
Острікова — вишнівчанка, яка сприймає будь-яку
страву через призму корисності та краси.
Анна знає, про що говорить, бо бере безпосередню
участь у «скульптурі» людського тіла. Вона — масажист-естетист по тілу і обличчю, майстер з лазерної
епіляції, обгортання, пресотерапії. «Всією душею
люблю свою роботу і дарую красу і молодість дівчатам!» — каже вона. Але лікарка при цьому любить
смачно і з користю попоїсти. Погодилася нам розповісти, як це їй вдається і що вона в такому випадку радить своїм пацієнтам. Щодо пацієнтів, то, поки
я чекала на розмову з Анною, чула дуже багато слів
вдячності на її адресу: мотивувала, урізноманітнила
меню, «їм ще більше, ніж раніше, і худну».

Без «харчових утисків»
Мама двох чарівних
донечок Анна Острікова
наголошує, що харчування має бути обов’язково
повноцінним і здоровим
— і для дітей, і для дорослих. Голодувати не варто,
а от худнути, якщо ваша
вага надмірна, — необхідно, вважає естетист.
На допомогу в такому випадку прийдуть овочі,
фрукти, м’ясо, риба, крупи, макарони твердих
сортів, насіння, горіхи,
спеції. Для себе Анна вибрала таке харчування,
яке умовно називає роздільним: і білки, і вуглеводи, і жири обов’язково
їмо, але не змішуємо їх, а
максимально розділяємо,
вживаємо з певним часовим інтервалом.
«Ми всі готуємо, приміром, гречку, — каже
Анна. — І котлети: хто
рублені, хто парові, хто
запікає, а хто й смажить
(не пересмажуйте до товстої шкірки!). Але зовсім необов’язково їсти ці
дві окремі страви разом.
Можна їсти і гречку, і котлети, але в різні прийоми
їжі, тоді це не позначиться на вашій фігурі. Овочі в
будь-яких варіаціях можна поєднувати і з гречкою,
і з котлетами — буде смачно!». Такий простий секрет Анниної стрункості.
Анна каже, що дотримуватися здорового способу харчування нескладно,
при цьому ніяких «харчових утисків» не передбачається. Продукти вона
радить вибирати за таким
принципом:
Перевага — овочам:
свіжим, запеченим, тушкованим, вареним, комбінованим. Крупам вона
радить надавати перевагу
цільним, не розварювати
їх до консистенції тіста,
а на ніч замочити і приварити до того стану, щоб
можна було легко жувати.
До каш додавайте горіхи,
фрукти, сухофрукти, насіння, висівки, гриби, водорості.
Білки — обов’язково!
Зверніть увагу на бобові,

горох, чечевицю — з цими
рослинами є де розгулятися фантазії. Ну й нічого
нового ви не відкриєте, та
все ж незайве інколи і нагадати собі, що залюбки
робить Анна: риба, яйця,
м’ясо (в основному нежирне), також вітаються
на столі, якщо вони приготовлені правильно. Не
шкодуйте при цьому спецій, овочів, зелені.

Салати — звичка мудрої
людини
Їх необхідно готувати,
і побільше, радить Анна
Острікова. Після свят гарно сприйматимуться салати з сезонних овочів, приправлені соком лимона та
олією або сметаною чи йогуртом.
«Салати дуже люблю
прості: овочі свіжі із зеленню або грецький, або
«Цезар», який я трохи
підкоригувала під себе»,
— зізнається Анна. За її
рецептом, потрібне листя
айсберга (порвати), додати відварене і подрібнене
куряче філе, порізані помідори та відварені і порізані перепелині яйця. Заправка: сметана з французькою гірчицею і соєвим соусом та (трошки)
часником.
Салат «Щіточка» знають усі жінки, Анна також просто нагадує: нашинкувати капусти з морквою, потерти кисле яблуко, трохи кореня селери,
заправити соком лимона
і оливковою олією. Якщо
хочете — трохи присоліть
і додайте улюблених спецій. І запечіть картоплю
в мундирах, більше нічого і не знадобиться — ці
страви гармонійно поєднуються в чудовий смаковий ансамбль. Чоловікам ще можна шматочок
м’яса чи котлету і навіть
шкварочок, але і їм не
слід забувати: хорошого
— в міру!
На вихідні можна приготувати ось цей цікавий
салатик — гарбузовий із
родзинками. Такий усім
подобається! 4 столові
ложки родзинок помийте

❙ Салат із гарбузом.

❙ «Скульптор тіла» Анна Острікова.

❙ Горіхи, насіння, спеції — чудове й корисне доповнення до салатів.
і замочіть у сухому білому
вині, щоб вони розм’якли
(тримати приблизно годину). Пів склянки грецьких горіхів подрібніть (потовчіть скалкою). Два яблука, морквину і шматок
гарбуза (300 г) почистіть
і потріть на тертці. Все
з’єднайте, заправте оливковою олією і скропіть лимонним соком.
Не забувайте цієї пори
про червоні буряки —
справжню комору вітамінів та мікроелементів!
А які вони смачні в салатах! Приміром, у буряковому з насінням. Буряк відварити або спекти в духовці (печений буряк набагато корисніший
і солодший, ніж зварений). Ретельно його помийте, загорніть у фольгу і запікайте у розігрітій
до 200 градусів духовці 1-1,5 години, залежно
від розміру. Готовий буряк остудіть, очистіть від
шкірки і поріжте кубиками. Родзинки замочіть у
теплій воді на 20 хвилин.
Потім злийте воду. Яблука очистіть від шкірки і
серединок, поріжте кубиками і скропіть лимонним
соком, щоб вони не потемніли. Насіння гарбуза трохи обсмажте на сковороді
і подрібніть. У салатниці
з’єднайте буряк, родзинки, яблука і посипте цукровою пудрою. Заправте
сметаною, додайте насіння гарбуза, льону та кунжуту, зверху прикрасьте зеленню і подавайте до
столу.

Хумус — більше,
ніж паштет!
Хоча як намазка ця
страва — чудова! Намастити шматочок чорного

хліба хумусом, присипати подрібненою зеленою
цибулькою чи петрушкою
— і день набере смачних
обертів! Хоча хумус смакує і просто з овочами, і
як окрема страва.
Готують його з нуту
(який можна спокійнісінько замінити квасолею). Готувати нескладно. На пів кілограма нуту
чи квасолі потрібно 3-5
столових ложок кунжутної пасти (тахіни) або меленого кунжуту, 2 зубчики часнику, сік лимона,
спеції (паприка солодка,
кумин чи зіра, коріандр,
чорний перець і сіль), петрушка, 7 столових ложок
оливкової олії. Промийте
нут чи квосолю і замочіть
його на ніч. А зранку ставте на вогонь, коли закипить — зніміть піну, нещільно прикрийте кришкою і залиште на повільному вогні на годину (воду
доливайте, якщо вона википатиме). Відварений
нут процідіть (відвар не
виливайте, він нам іще
знадобиться), знову промийте (з нього мають зійти шкірочки), додайте сік
лимона і кунжутну пасту,
за бажанням — трохи соєвого соусу для смаку і все
подрібніть будь-яким способом: у блендері, товкачиком чи пропустіть масу
крізь м’ясорубку.
Кунжутну пасту також готувати просто: подрібніть у блендері 3 столові ложки зернят кунжуту, додайте столову ложку
олії — і готово!
Окремо в невеличкій каструльці розігрійте
оливкову олію. Додайте
подрібнений часник і кумин (зіру), і як тільки часник почне кипіти — ви-

❙ Анна з доньками.
микайте вогонь. Виловіть
часник і додайте до пасти.
Доливайте в паштет оливкову олію, що залишилася, і воду, в якій варився
нут, збийте масу ще раз і
поставте у холодильник.

Кабачки — запечені
бочки
Або кабачки, запечені в духовці з фаршем
— улюблена страва Анни
Острікової. «Дуже люблю
запікати кабачки з фаршем, — каже естетист. —
Середнього розміру кабачок ріжемо кружечками,
викладаємо на деко змащене оливковою олією
(зовсім трохи), присолюємо і викладаємо фарш індички. Затим збиваємо
яйце, заливаємо ним кабачки з фаршем і ставимо
в духовку до готовності.
Дуже смачно!».
«Запікайте рибу на
овочевій подушці, — радить Анна Острікова. —
Її змітають зі столу дуже
швидко, і це — легка та
корисна страва. На деко
викладіть порізану кружальцями цибулю та моркву, помідор і солодкий
перець, поверх — філе або
шматочки хека або скумбрії, злегка присоліть і при-

перчіть, скропіть олійкою
і ставте в духовку. А перед
подачею додайте подрібнені кріп, зелену цибулю,
петрушку».
Ну і треба взяти за правило випивати по 2-3 чашки цілющого чаю: вітамінного, запашного, барвистого. Це може бути
чай із замороженими ягодами, шматочками фруктів, трав’яний, липовий,
обліпиховий — експериментуйте!
А ще після свят Анна
радить готувати фруктові
салати і желе (із заморожених ягід) — бо це красиво і корисно. І розповідає про своє захоплення
так званою пастою Амосова — «дуже корисна і
смачна річ», — каже вона.
«Курагу, родзинки, горіхи, чорнослив (усі сухофрукти — по 200 г), лимон
(без кісточок) перекручуємо на м’ясорубці, додаємо
мед, перемішуємо і складаємо в баночки. Можна скрутити цукерки, обвалявши їх у кокосовій
стружці чи какао. Цей десерт для серця і судин сам
хірург Амосов уже багато років тому рекомендував», — додає Анна і бажає нам усім смачного! ■
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СПОРТ
Володимир Бринзак

«Часто траплялося так, що в січні мали головний біль iз результатами,
а потім на головних стартах сезону виправлялися».

президент Федерації біатлону України
Григорій ХАТА
Уже тривалий час великі міжнародні змагання з фігурного катання обходилися
без українських спортивних
пар. Навіть до Олімпіади-2018
в Пхенчхані заповнити вакантну позицію наші спортивні
функціонери не змогли. Криза
в підготовці дуетів «спортивного» спрямування в останні роки
змушувала Україну делегувати
на чемпіонати світу та Європи
національну збірну в неповному складі. Однак на цьогорічний континентальний форум
перша команда вітчизняних фігуристів поїхала з усіма закритими позиціями.
Дві з них — у спортивних
танцях та чоловічому одиночному катанні — віддали на відкуп членам юніорської збірної,
котрі незадовго до старту дорослого ЧЄ повернулися з ІІІ зимової юнацької Олімпіади, що проходила у Швейцарії.
Так, на ЧЄ-2020 до австрійського Грацу дует Софії Нестерової та Артема Даренського поїхав у статусі бронзових призерів
«білих» юнацьких Ігор у командних змаганнях.
Утім, уперше змагаючись на
дорослому рівні, фігуристи так
розхвилювалися, що у короткій
програмі чемпіонату Європи без
помилок виконали тільки підтримку.
За обов’язковий прокат 16річна Софія та 18-річний Артем
отримали лише 39,28 бала й,
посівши в проміжному протоколі останнє, 19-те, місце, залишилися за бортом фінальної частини змагань, які з сумарним результатом 234,58 пункта виграли росіяни Олександра Бойкова
та Дмитро Козловський.
Іншому учаснику нещодавньої юніорської Олімпіади —
16-річному одиночнику Анд-
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■ ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Без провальних помилок
Лише в одному з чотирьох змагальних видів чемпіонату Європи-2020 українським
фігуристам удалося виконати свою довільну програму

❙ Із персональним рекордом харків’яни Олександра Назарова та Максим Нікітін на десятому місці завершили
❙ чемпіонат Європи-2020 в Граці.
❙ Фото з сайта ufsf.com.ua.
рію Кокурі з Києва — також
випало дебютувати на дорослому ЧЄ. Зароблених у короткому
прокаті 58,65 бала не вистачило
учневі Дмитра Дмитренка, аби
потрапити до довільної програми, розрахованої на 24 кращих.

Відтак перший у кар’єрі дорослий чемпіонат Європи Кокура
завершив на 30-й позиції поміж
35 спортсменів. Його ж переможцем серед чоловіків став Дмитро
Алієв із Росії.
Так само лише участю в ко-

роткій програмі ЧЄ-2020 обмежилася майстриня одиночного катання з України Анастасія
Гожва. Однак, у порівнянні з попереднім єврофорумом, вихованка Марини Амірханової зробила
кілька «протокольних» кроків

угору, посівши в Граці 34-те місце (40,49 бала). При цьому увесь
п’єдестал пошани зайняли російські фігуристки на чолі з чемпіонкою Оленою Косторною.
Ну а виступ досвідченої танцювальної пари Олександри Назарової та Максима Нікітіна
став своєрідним бальзамом для
української делегації. На своєму четвертому за ліком континентальному форумі підопічні
наставників Галини Чурилової,
Олександра Жуліна та Петра
Дурнєва встановили персональний рекорд і з очковим доробком
у 179,94 бала посіли в підсумковому протоколі високе десяте місце. Цікаво, що на першу позицію
в ньому, як було й у інших «табелях про ранги» ЧЄ-2020, протиснулися росіяни — Вікторія
Сініцина та Нікіта Кацалапов,
які лише на 0,14 бала випередили шестиразових чемпіонів континенту, Габріеллу Пападакіс/
Гійома Сізерона з Франції.
«Ми закінчили чемпіонат, не
припустившись жодної великої
помилки, і надзвичайно раді цьому. Задоволені своїм катанням,
своїми програмами, тренери також нас похвалили. Ми вдячні
всій нашій команді, з якою працюємо, це була чудова робота.
Щодо нашого стилю катання,
то він нам подобається, оскільки
дозволяє добре відчути програму, образи», — зазначив Максим Нікітін. ■

■ БІАТЛОН

Готовність номер один
Попри низку безмедальних етапів Кубка світу
в українській біатлонній збірній з оптимізмом
готуються до головного старту сезону
Григорій ХАТА
На шостому етапі Кубка світу, котрий
проходив у словенській Поклюці, зі змішаною естафетною командою України
стався казус. Через помилку досвідченої Олени Підгрушної на заключному в
перегонах вогневому рубежі, де вона порушила правила безпечного поводження
на стрільбищі, «синьо-жовта» збірна отримала дискваліфікацію.
А разом iз нею недорахувалася важливих залікових очок в Кубку націй.
І нехай у гонці українська четвірка
йшла загалом на скромний, десятий, результат, близько сотні залікових балів
вистачило б нашій чоловічій збірній, аби
залишитися на незвично високій п’ятій
позиції у КН.
Як відомо, збірні, котрі завершують
сезон у «топ-5», отримують право заявляти на майбутні старти в Кубку світу максимальну квоту з шести спортсменів.
Після прикрої осічки Підгрушної, за
котру вона після гонки в усіх попросила вибачення, шанси українських біатлоністів на високий фініш у Кубку націй2019/2020 значно впали. Водночас президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак наголошує, що завдання

перед хлопцями бути в першій «п’ятірці»
ніхто й не ставив. «На сьогодні нас цілком
влаштовує місце з шостого до дев’ятого,
котре дозволить зберегти поточну квоту
в п’ять осіб. Нині українська чоловіча
збірна в заліку КН опустилася з п’ятого
на сьоме місце. При цьому жіноча збірна
України в аналогічному протоколі перебуває на восьмому щаблі, підтверджуючи таким чином не надто високий рівень
своїх здобутків у поточному сезоні.
Зауважимо, що етап КС у Поклюці,
як і чотири попередні, українські збірники завершили без медалей. Очільник
ФБУ пояснює, що січень — особливо
проблемний місяць у календарі вітчизняних біатлоністів. «Щоразу в перший
місяць року маємо головний біль, але до
старту чемпіонату світу команда підходить у значно кращому стані», — наголошує Володимир Бринзак.
Президент федерації сподівається,
що на планетарному форумі в АнтхольцАнтерсельві, котрий проходитиме 13-23
лютого, боротимуться за медалі наші естафетні команди (класична та одиночна).
Зберігається також надія й на успішний
виступ збірників в особистих перегонах.
Володимир Бринзак сподівається, що в
Антхольці тренерам української коман-

❙ До планетарного форуму в Антхольц-Антерсельві Дмитро Підручний готується
❙ в статусі чинного чемпіона світу.
❙ Фото з сайта unian.net.
ди удасться досягти результату, на кшталт того, коли минулого року в Остерсунді Дмитро Підручний у гонці переслідування сенсаційно виборов «золото» чемпіонату світу.
При цьому, як пояснює очільник вітчизняного біатлонного господарства, в
останні перед стартом ЧС тижні підготовки у тренерському штабі розмірковуватимуть над новою конфігурацією чоловічої
естафетної команди, адже минулі старти
виявили слабкі місця у четвірці. А от у жіночій естафеті ставка, не виключено, буде
зроблена на перевірених бійців із «золотого» олімпійського квартету Сочі-2014,
котрі в поточному сезоні продемонстру-

вали високий рівень готовності. Молодій
Анастасії Меркушиній хочуть довірити
місце в одиночному «міксті». Водночас
на ексбілоруску Дар’ю Блашко, з появою котрої в першій команді очікували на підсилення конкуренції, в таборі
«синьо-жовтих» наразі не розраховують. Володимир Бринзак каже, що після Нового року результати новачка різко
впали, відтак на чемпіонат світу Блашко
взагалі не поїде.
Натомість для решти збірників уже
незабаром розпочинається цілеспрямована підготовка до ЧС. Першочерговий
акцент робитиметься на гірську акліматизацію та психологічну стійкість. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Дивлюсь на антену та й думку гадаю...
Мешканців Криму та окупованого Донбасу, які досі могли дивитися українські телеканали через «супутник», тепер позбавили такої
можливості

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ 2020

■ ГАСТРОЛЬ

Посланник миру
на землі
Оля Полякова емоційно звернулася
до діаспори у США
Дара ГАВАРРА
Після важкої праці хочеться відпочити, а якщо працюєш не вдома, не в
комфортних умовах офісу, а гастролюючи за океаном, то релакс просто необхідний. Тож і наша зіронька Оля Полякова після успішного туру Америками
(по США та Канаді) вирішила поповнити сили та набратися нових емоцій
від подорожі у Мексику. Співачка не
обмежилася лежанням на пляжі під
ласкавим сонечком, а й поїздила на
екскурсії. Але ж, ну який відпочинок
зірки без фоточок в «Інстаграмі»? Оля
також виклала свої фото на тлі мексиканських кактусів, підписавши їх:
«Текіла тут і справді хороша. А виробляють її з голубої агави, яка росте довкола мене». Далі співачка написала, що
зігріваючий напій роблять не з «листя»
кактуса, а з «шишечки», яка росте під
землею, і спитала, чи її прихильників
цікавить процес виготовлення текіли.

Це вже не перший випадок,
коли сердитий «фейс», попри все,
сприяє успіху. Так сталося з кішкою Grumpy Cat (у перекладі —
Сердитий Кіт, хоча насправді це
кішечка і звати її Тардар Соус),
яка набула шаленої популярності
у «Фейсбуці» — до 7 мільйонів
«уподобайок» — саме завдяки насупленому вигляду. Насправді
Тардар Соус була милою кішечкою, а виною всьому її неправильний прикус та карликовість, що й
зіграли з нею цей злий жарт.
Ще один випадок суперпопулярності завдяки крутому норову стався з кішкою на ймення,
пардон, Пердіта, що проживає в
притулку для бездомних тварин
Mitchell County Animal Rescue в
американському штаті Північна

❙ Оля
❙ Полякова.
■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №10

■ МУР-МУР

Лиха вдача — на удачу
Сердиту кішку вподобали соцмережі
Кароліна. Керівництво притулку розмістило в соцмережі оголошення, в якому нібито відмовляє
потенційних господарів Сердитої кішки від її «усиновлення». Її
характер описано в найчорніших
фарбах: Пердіта не любить рожевий колір і дітей, собак і мультики, Різдво й обійми — просто
люта жерсть, а не домашня тваринка. «Усиновлювачів» попереджають, що головною в їхньому домі буде саме вона, а не господарі, тож слабкодухих просять не

турбувати. «Вона любить дивитися вам просто в душу, тож ви ніколи більше не пізнаєте радощів
життя», — попереджають подавачі оголошення. До того ж кішка
любить фільм «Цвинтар домашніх
тварин», несподівані стрибки з-за
рогу, ховатися в темних кутках —
словом, ходячий жах.
Незважаючи на такий перелік
«достоїнств», оголошення зібрало за кілька діб 5 тисяч «уподобайок», стільки ж репостів та 3 тисячі коментарів. ■

дував звільненням Криму від більшовиків. 9. Відгороджене місце в стайні для одного коня. 12. Герой оповідання Максима Горького «Стара
Ізергіль», який вирвав власне серце,
щоб освітити дорогу іншим. 13. Чоловічий чи жіночий одяг у стародавніх греків, що нагадував сорочку без
рукавів, підперезану поясом із напуском. 14. Пояс, брошка, сумочка, капелюх, рукавички чи інше доповнення
до того чи іншого образу. 15. Усталений вираз. 18. Райцентр на Київщині.
19. Розпорядник на весіллі. 20. Європейська країна. 23. Префікс, що означає ракове захворювання. 24. Легкий
вітер на морському узбережжі.■
Кросворд №9
від 28 січня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
30 сiчня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно, мокрий снiг, мiсцями хуртовина. На дорогах
подекуди ожеледиця. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура
впродовж доби близько 0.
Курорти Карпат: снiг i мокрий снiг. Славське: вночi 0...-2,
удень -1...+1. Яремче: вночi -1...+1, удень +1...+3. Мiжгiр’я:
вночi 0...-2, удень 0...+2. Рахiв: уночi -1...+1, удень -1...+1.

мінлива
хмарність

Захід

-2…+3
-2…+3

-2…+3
-2…+3
Схід

хмарно

28 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 14 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия —
немає, Пожежевська — 1 см.
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По горизонталі:
4. Столиця Хорватії. 7. Історично-етнографічний регіон, розташований у Чернівецькій області. 8. Творче
псевдо французької письменниці Аврори Дюпен. 10. Перекисле вино. 11.
Один із родових символів справжнього дворянина. 12. Солом’яний сніп,
один із головних атрибутів Різдва.
14. Відомий бренд спортивного одягу і взуття. 16. У козацькому війську — знак влади полковника. 17. Химера, яку переміг Едіп, розгадавши
її загадку. 19. Англійський письменник, один з основоположників жанру
фентезі, автор «Гобіта» та «Володаря
перснів». 21. В давньогрецькій міфології — титан, старший син Урана та
Геї, володар водної стихії. 22. Національна японська боротьба. 24. Протекція, корупційні зв’язки. 25. Гірське
пасмо в Південній Америці. 26. Великий гетьман Литовський часів Богдана Хмельницького. 27. Українська
письменниця і педагог, одна з піонерок українського фемінізму.
По вертикалі:
1. Самовбивство. 2. Застільна промова. 3. Давня назва Тбілісі.
4. Звужена донизу залізна лопата.
5. Музичний інструмент, який сигналізує про початок і закінчення боксерського раунду. 6. Полковник армії
УНР, який у квітні 1918 року коман-

Центр

-2…+3
-2…+3

-2…+3
0…+5

дощ
сніг

Південь -2…+3
+3…+8
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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— Моню, ти знаєш, хто такий
Ісаак Левітан? — запитує Сема.
— Не знаю.
— А хто такий Альберт Ейнштейн?
— Не знаю.
— А ось я знаю, тому що ходжу
в музеї та на лекції.
— А ти знаєш, хто такий Іцхак
Голдберг, — запитує Моня.
— А хто це?
— А це, Сьомо, той самий чоловік, який приходить до твоєї дружини, поки ти гуляєш по музеях і
лекціях.
***
По телевізору розхвалюють ху-

дожника:
— Одним мазком пензля він
може перетворити усміхнену людину на ту, що плаче.
Моня каже:
— Я вас благаю, моя Софочка
віником може зробити те ж саме.
***
Єврей купив два лотерейні квитки і по одному з них виграв машину.
До нього підходять друзі привітати,
а він стоїть сумний, мало не плаче.
— Абраме, як же так, ти ж машину виграв.
— Та я думаю, навіщо я другий
квиток купував?
***
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Варка ВОНСОВИЧ

Виявилось, їх більше цікавить
процес споживання.
До слова про гастролі співачки. Полякова у рамках туру
«Королева ночі» виступала у
клубах Маямі, Нью-Йорка, Чикаго та Торонто, і, треба сказати,
всюди були аншлаги. Звісно, публіка всюди складалася з української діаспори, яка дуже тепло й емоційно зустрічала співачку. Особливо зворушили глядачів у Чикаго
слова Олі після виступу: «Боже,
яке це велике щастя перелетіти
через пів землі і побачити всіх
вас... Я хотіла вам побажати
багато щастя, грошей, багато
здоров’я... Щоб ми, українці,
хотіли жити у своїй країні,
щоб у нас там було так добре і
нам нікуди не хотілося їхати.
А найголовніше, щоб у нашій
країні якомога швидше був
мир». ■

