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Впіймано 

шахраїв, які 

заробляли на 

схемі «ваш син 

у поліції»

стор. 3»

В Нідерландах 

почався процес про 

збиття російськими 

найманцями 

малайзійського літака

над Донбасом

Телефоністи для довірливих

стор.4»

або Кадрова політика 

Зеленського збентежила 

весь світ

стор.5»

Суд із порожніми стільцями

Обваливши ціну на свій товар, нафтовики попутно «підставили» аграріїв, металургів і більшість пересічних виробників.
Фото з сайта uain.press.

❙
❙

стор.6»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,921 грн 

1 € = 28,233 грн

1 рос. руб. = 0,365 грн

Нафтова пастка
Обвал нафтових цін на тлі коронавірусу може кинути світ у хаос економічної кризи, 
— постраждають найслабші, у тому числі Україна

«У пеклі порожньо. 
Усі біси тут»,
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«Останні звинувачення у тортурах ув’язнених Харківської виправної колонії №25, 
схоже, небезпідставні. Усі ключові фігуранти звільненні, триває кримінальне 
провадження». Денис Малюська

міністр юстиції

УКРАЇНА МОЛОДА

ПЕРЕВІРКА

Флагман 
«червоних» 
тюрем
Міністр юстиції відвідав 
бунтівну Олексіївську 
виправну колонію
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Про свій візит міністр Денис Ма-
люська повідомив у соціальних мере-
жах, підкресливши, що виїхав з інс-
пекцією без попередження. Як «УМ» 
уже повідомляла, Олексіївська вип-
равна установа привернула увагу пра-
возахисників, громадськості та Ген-
прокуратури численними скаргами 
ув’язнених, що переповідали жах-
ливі історії про нелюдське катування. 
Зрештою, винуватців НП звільнили з 
роботи, порушивши проти них одразу 
кілька кримінальних проваджень.
 Після гучного скандалу мину-
ло два місяці і побачене за стінами 
в’язниці цілком задовольнило уря-
довця, хоча він і назвав колонію 
«флагманом «червоних» тюрем». Та-
кий статус отримують місця позбав-
лення волі, адміністрація яких вла-
штовує надто жорсткий внутрішній 
режим. Втім на високого гостя біль-
ше справили враження новомод-
ні родзинки місцевої пенітенціарної 
служби. «Камери, яким позаздрять 
санаторії, — почав свій перелік він. 
— Зимовий сад зi штучною водоймою 
з рибками та черепашками; свині, 
яким в «години сну» вмикають кла-
сичну музику, дисциплінарний ізоля-
тор, як казковий будиночок, і багато 
чого іншого...» Міністр не заперечує, 
що висунуті на адресу адміністрації 
звинувачення можуть бути небезпід-
ставними, але при цьому зауважує: 
«Дохід виробничих потужностей тут 
близько 15 мільйонів гривень на рік. 
Установа — ласий шматок для бага-
тьох, і її періодично лихоманить. Усі 
ключові фігуранти звільнені, триває 
кримінальне провадження. З потерпі-
лими поспілкувався. Справа на конт-
ролі Мін’юсту».
 А в харківському СІЗО міністра 
приємно вразив розплідник собак, 
яких тренують для виконання конк-
ретних завдань. Загалом у цій уста-
нові все «стандартно біднувато, але без 
провалів». «Їжу можна їсти (пробував 
на смак сам), — відзвітував високий 
гість. — За тривалий термін набрид-
не, але на те воно і СІЗО, щоб довго тут 
не перебувати. Хоча окремі ув’язнені 
таки перебувають тут довго. Місцевий 
рекордсмен — жінка, обвинувачена у 
замовленні вбивства. Вже 8 років тут, 
а вирок чинності не набрав».
 На думку міністра, люди усюди 
вже готові до перевірки і знають, як 
поводитися і чого очікувати. «Моя го-
ловна мета — не карати, а забезпечи-
ти якісне виконання системою своїх 
функцій. Якщо для цього треба три-
мати їх у тонусі своїми візитами, — 
так і робитиму», — підсумував Денис 
Малюська.
 Тим часом юристи Харківської 
правозахисної групи, завдяки яким 
громадськість дізналася про тортури, 
лишилися невдоволені ходом розслі-
дування. Вони переконані, що на пе-
ріод, поки триває слідство, потерпі-
лих (усього їх 22) варто було б пере-
вести до інших колоній. Принаймні, 
саме такі стандарти запроваджені Ра-
дою Європи. ■

■

Інф. «УМ»

 Учора, 10 березня, о 14-30 у Вінни-
цькому обласному молодіжному цент-
рі «Квадрат» відбулася презентація аль-
бому і виставки-експозиції «Заручники 
окупації», присвяченої долям кримсько-
татарських сімей, які стали заручника-

ми окупації Криму. Як живуть ці люди? 
Як змінилося їхнє життя? З якими труд-
нощами вони стикаються? Як борються 
за світле майбутнє? Про що мріють? Від-
повіді на ці питання можна буде дізна-
тися під час знайомства з двадцятьма іс-
торіями наших співвітчизників: десять  
сім’ї внутрішньопереміщених осіб, ще де-

сять  сім’ї, що проживають у тимчасово 
окупованому Криму. Організатори впев-
нені, що така практика сприятиме нала-
годженню міжкультурного і міжрелігій-
ного діалогу, залученню більшої уваги 
державних органів України і міжнарод-
ного співтовариства до проблем кримсь-
котатарського народу і незаконної анексії 
Криму, а також сприятиме дотриманню 
прав корінного народу Криму і швидшій 
деокупації півострова. 
 Організатори виставки — Кримсь-
котатарський ресурсний центр, ОО «Ве-
тан», Вінницький обласний молодіжний 
центр «Квадрат» за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США 
в Україні. Адреса: вул. Театральна, 15, 
м. Вінниця Контакти: 099 152 2231, 067 
835 9294, ctrcenter2015@gmail.com. ■

АНОНС

Пам’ятаємо про окупацію
У Вінниці організували експозицію, присвячену сім’ям 
заручників російської анексії Криму

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Вражаюча статистика пер-
шого тижня березня 2020: 38 
поранених і контужених, 6 за-
гиблих. Це не просто ескала-
ція, а цілеспрямований війсь-
ковий тиск на українську сто-
рону для досягнення Росією 
своїх політичних цілей. І на-
разі, на жаль, можемо про-
гнозувати тільки посилення 
цього процесу. 
 За минулі чотири доби 
офіційно зафіксовано 27 ви-
падків порушення режиму 
припинення вогню збройни-
ми формуваннями Російської 
Федерації та їхніми посіпа-
ками. Противник обстріляв 
наші позиції із заборонених 
Мінськими домовленостя-
ми мінометів калібру 120 мм 
та 82 мм, а також iз гранато-
метів різних систем, БпЛА, 
великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї.
 На донецькому напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Схід» противник обстріляв 
позиції наших захисників поб-
лизу населених пунктів Авдіїв-
ка, Опитни, Верхньоторецьке, 
Красногорівка, Мар’їнка, Ши-
рокине, Піски. На лугансько-
му напрямку в районі опера-
тивно-тактичного угруповання 
«Північ» окупанти відкривали 
вогонь по наших позиціях поб-
лизу Оріхового, Зайцевого, Во-
дяного, Новолуганського, Лу-
ганського, Травневого, Хутора 
Вільного, Новотошківського.
 Знавіснілі окупанти, нех-
туючи правилами Міжнарод-
ного гуманітарного права, 
здійснили навіть обстріл сані-
тарного автомобіля, скинув-
ши за допомогою безпілотних 
літальних апаратів поблизу 
Широкиного та Гнутового два 
заряди ВОГ-17 на дах транс-
портного засобу, який мав ем-
блеми Червоного Хреста.
 6 березня внаслідок під-
риву БМП на невстановлено-
му вибуховому пристрої один 
український захисник заги-
нув, ще три військовослуж-
бовці отримали бойове ура-
ження. Також у результаті 
ворожих обстрілів один ук-
раїнський захисник зазнав 
поранення. 8 березня росій-
ські окупанти з протитанко-

вого ракетного комплексу 
обстріляли вантажний авто-
мобіль одного з підрозділів 
Об’єднаних сил, який рухав-
ся до позицій українських 
військовослужбовців. Унас-
лідок влучання протитанко-
вої керованої ракети один ук-
раїнський військовослужбо-
вець загинув, ще троє отри-
мали поранення. Крім того, 
під час ворожих обстрілів 
три наших захисники отри-
мали поранення. 9 березня 
один український військо-
вий отримав бойове уражен-
ня. 10 березня противник та-
кож підбив наш ГАЗ-66. У 
результаті попадання ПТУР 
у машину ЗСУ 11 бійців пос-
траждало, 2 загинуло. Тіль-
ки за тиждень — 47 поране-
них і 7 загиблих... Підрозді-
ли Об’єднаних сил приціль-
ними вогнем дали адекватну 
відповідь противнику. Втра-
ти ворога уточнюються. 
 Російські окупаційні вій-
ська вчергове проявили пов-
не нехтування безпекою мир-
ного цивільного населення 
прифронтових районів, об-
стрілявши житлову інфра-
структуру. На весняні свята, 
коли люди відпочивають ра-
зом зi своїми родинами, вони 
прицільними вогневими уда-
рами з гранатометів різних 
систем обстріляли будинки 
мирних мешканців Верхньо-
торецького. У результаті об-
стрілів пошкоджень зазна-
ли вiсiм будинків по вулиці 
Вишневій. Ударною хвилею 
там вибито вікна та посічено 
уламками покрівлю дахів. 
В одному з помешкань унас-
лідок потрапляння палаю-
чих уламків гранат виник-
ла пожежа. Завдяки рішу-
чим та злагодженим діям 
військовослужбовців підроз-
ділу Об’єднаних сил, які дія-
ли спільно з представника-
ми Державної служби з над-
звичайних ситуацій, поже-
жу вчасно локалізовано та 
ліквідовано. На щастя, ніхто 
з мешканців ушкоджених бу-
динків не постраждав. 
 6 березня, за даними роз-
відки, російські окупанти 
відпрацьовували планові за-
ходи щодо встановлення мін-
но-вибухових загороджень 
поблизу окупованого населе-

ного пункту Жовте. Непро-
фесіоналізм ворожих саперів 
призвів до загоряння транс-
форматорної підстанції, яка 
подавала електроживлення 
в населений пункт Жовте. А 
біля Мар’їнки внаслідок об-
стрілів сталася велика поже-
жа. За свідченням команди-
ра одного з місцевих підроз-
ділів, російські окупанти 
відкрили вогонь iз велико-
каліберних кулеметів із за-
стосуванням трасуючих та 
бронебійно-запалювальних 
боєприпасів, підпаливши 
суху траву. Пожежа швидко 
поширилася на значні тери-
торії та сягнула розташова-
них неподалік житлових бу-
динків мирних мешканців. 
Гасили вогонь кілька діб усі-
ма можливими засобами: пе-
рекопували землю, засипа-
ли пожежу піском, далі до 
ліквідації лиха долучилися 
місцеві вогнеборці. Армій-
ці переконані: противник за-
стосовує такі прийоми, щоб 
«викурити» нас iз зайнятих 
позицій. Оскільки відстані 
між українськими і ворожи-
ми позиціями невеликі, а на 
полі добре пересохла рослин-
ність — така тактика дій про-
тивника стає особливо небез-
печною для мирного населен-
ня Донеччини та Луганщини. 
Російські окупанти свідо-
мо вели вогонь на уражен-
ня по будинках. Їхня мета 
— знищити не лише цивіль-
ну інфраструктуру прифрон-
тових населених пунктів, а 
й демонстративно вбивати 
цивільних українських гро-
мадян, зухвало нехтуючи усі-
ма правилами міжнародного 
гуманітарного права щодо ве-
дення бойових дій.
 9 березня російські оку-
панти безпілотниками ата-
кували військово-медичний 
автомобіль одного з підроз-
ділів Операції Об’єднаних 
сил поблизу населеного пун-
кту Гнутове, скинувши два 

заряди ВОГ на його дах, де 
було чітко видно маркування 
емблеми Червоного хреста. 
На щастя, ніхто з українсь-
ких захисників не постраж-
дав. А 7 березня на одній iз 
вулиць Мар’їнки, де біль-
шість будинків зруйновані 
вщент, від ворожого снай-
перського обстрілу зазнав 
поранення мирний житель, 
який на той час перебував 
за кермом свого автомобіля. 
Військовослужбовці підроз-
ділу Об’єднаних сил опера-
тивно евакуювали чоловіка 
із сектору обстрілу, надали 
першу медичну допомогу по-
раненому та негайно доста-
вили до найближчого медич-
ного закладу. За даними роз-
відки, активізація ворожих 
снайперів тут невипадкова: 
випускники снайперської 
школи російської армії саме 
поблизу Мар’їнки складають 
іспити і відточують стрілець-
кі навички. Всі необхідні до-
кази цього військового зло-
чину будуть подані до від-
повідних міжнародних ор-
ганізацій для притягнення 
Росії до відповідальності як 
країни-агресора.
 Тим часом, за даними роз-
відки, з території РФ «депор-
товано» чоловіка, який нещо-
давно повернувся з Китаю, з 
симптомами коронавірусу 
COVID-19. Він — з українсь-
ких громадян, які всупереч 
законодавству України не-
законно стали власниками 
російського паспорта. Оскіль-
ки чоловік має реєстрацію на 
території тимчасово окупова-
них Донецької та Луганської 
областей, росіяни вирішили 
його якнайшвидше достави-
ти туди, а не лікувати у своїх 
медичних закладах. Найбли-
жчим часом iз російського 
Новошахтинська очікуєть-
ся передислокація згаданого 
хворого на неконтрольовану 
ділянку українсько-російсь-
кого кордону. ■

Тільки за тиждень — 47 поранених і 7 загиблих... 
Фото з сайта slovoidilo.ua.
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НА ФРОНТІ

Кривавий березень
Окупанти розбомбили медичний 
автомобіль з емблемою Червоного Хреста

■
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На обмін готують киримли
 Уповноважена Верховної Ради України з прав 
людини Людмила Денісова в інтерв’ю «Укрін-
форму» заявила, що в обмінному списку для РФ, 
який формується в її офісі, є і 86 кримських татар. 
«Обмін — це захід, підготовка до якого потребує 
тиші. У нас є досвід, коли певна інформація ста-
ла доступною у публічній площині — й дати об-
міну були зірвані. Тому те, що стосується списку, 
потребує обережності», — попередила вона. Де-
нісова відзначила, що у списку, який формуєть-
ся в їхньому офісі, є 115 людей, які перебувають 
сьогодні у місцях несвободи на території Російсь-
кої Федерації та в окупованому Криму. А також ті 
громадяни, які були засуджені до умовно-достро-
кового покарання, але перебувають вони в Кри-
му і не можуть звідти виїхати. Як повідомляє сайт 
«Кримськотатарський ресурсний центр», у спис-
ку є заручники, які перебувають на різних стадіях 
карного переслідування: щойно засуджені та ті, які 
відбувають покарання, або ж громадяни, які від-
були покарання і перебувають в обмежених умо-
вах. Є також громадяни України, які перебувають 
у тимчасово окупованих районах Донецької та Лу-
ганської областей. 

Весняне загострення «піротехніків»
 Управління поліції Київського метрополітену 
розшукує зловмисників, які внадилися провоку-
вати паніку в столичній підземці. Минулої п’ятниці 
невідомі хулігани вкотре дестабілізували роботу 
метро. У вагоні поїзда на станції метро «Вокзаль-
на» вранці прогримів гучний вибух — і салон ваго-
на наповнився димом. Пасажирів попросили поли-
шити вагони. За інформацією поліції, невідомі ви-
садили у вагоні петарду з ефектом задимлення. В 
результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраж-
дав. Але й затримати хуліганів поліцейським знову 
не вдалося, продовжуються їх пошуки. У Київсько-
му метрополітені запевняють, що затримка поїз-
дів на червоній лінії підземки склала пару хвилин. 
Тим часом пасажири-очевидці кажуть, що на стан-
ції після псевдовибуху почалася паніка і поїзди не 
ходили близько 10 хвилин. Пасажирів попросили 
полишити вагони, бо поїзд, де стався інцидент, 
відправили до депо. Нагадаємо, минулого тижня 
в столиці анонім «замінував» станцію метро «Па-
лац спорту». Поки йшла перевірка, станція певний 
час не працювала на вхід і вихід, а також була за-
крита для пересадок.

Летючий воїн
 Минулого тижня відбувся черговий етап вип-
робувань боєприпаса, що баражує, «Тихий грім». 
Відпрацювали другий запуск за допомогою муль-
тикоптера, повідомляє сайт «Цензор.нет». Розроб-
ники вирішили, що для ураження цілей найкраще 
підійде схема біплана з Х-компоновкою, яка га-
рантує хороші характеристики в горизонтальному 
польоті і при планеруванні на ціль у вертикальній 
траєкторії. Після того, як коптер піднімає боєпри-
пас у повітря на певній висоті, в автоматичному 
режимі боєприпас вивільняється і запускаєть-
ся його двигун. Після цього «Грім» починає ке-
рований політ до цілі. Політ «Грому», за слова-
ми творців, відбувається в беззвучному режимі. 
«Грім» (експортна назва Silent Thunder) — новий 
український ударний безпілотний авіаційний ком-
плекс, призначений для ураження цілі методом 
самознищення. Він також може бути класифіко-
ваний як «літак-снаряд» або «дрон-камікадзе». 
Тактико-технічне завдання на створення боєпри-
паса, що баражує, з’явилося через необхідність 
мати на озброєнні ВСУ засіб дорозвідки і уражен-
ня цілей на великій глибині в закритих позиціях із 
мінімальними збитками для мирного населення та 
навколишніх об’єктів цивільної інфраструктури.

Сімферопольський собор — 
держвласність

 Кабмін підтримав розроблену Мінветеранів 
постанову Верховної Ради України, де передбаче-
но передання з комунальної власності Автономної 
Республіки Крим у державну власність Кафедраль-
ного собору, що у місті Сімферополь. Як повідо-
мила минулого тижня міністр у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих територій і внутрішньопе-
реміщених осіб України Оксана Коляда на своїй 
сторінці у «Фейсбуці», це допоможе захистити пра-
ва та свободи релігійної громади, яка мешкає на 
тимчасово окупованому півострові, зберегти куль-
турні, релігійні та історичні цінності, які там розта-
шовані і які РФ протягом шести років намагаєть-
ся нищити. Постановою визначено, що тимчасо-
во, на період окупації, собор необхідно передати у 
держвласність. «Держава Україна має визнати, що 
досі питання захисту собору не було врегульоване 
в правовому полі. Але ми усуваємо це, надаючи де-
ржаві інструменти, на час окупації півострова, здій-
снювати захист свого майна та своїх цінностей. І ми 
будемо користуватися цим інструментом, зверта-
ючись до міжнародних організацій, держав-парт-
нерів із закликом захистити від окупанта українсь-
кий собор та його вірян», — написала Коляда.

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Шість тисяч доларів, 50 тисяч гри-
вень, дві іномарки, більше шістдесяти 
мобільних телефонів та кілька десятків 
sim-карток вилучили правоохоронці у 
шахраїв, які на території кількох захід-
них регіонів роками дурили довірливих 
громадян. 
 Одразу п’ятнадцять обшуків опера-
тивники провели в різних областях Ук-
раїни. Як повідомляють у поліції Тер-
нопільської області, працівники управ-
ління стратегічних розслідувань спіль-
но зі слідчими-детективами ГУНП, 
бійцями спецпідрозділу КОРД та пат-
рульними під процесуальним керівниц-
твом місцевої прокуратури викрили гру-
пу осіб, яка тривалий час займалася те-
лефонними шахрайствами. За словами 
начальника УСР Василя Джиджори, се-
ред підозрюваних — один житель Івано-
Франківської області та троє Львівсь-
кої. Організатор угруповання ще у квіт-
ні 2019 року створив незаконний «біз-
нес». У спільники взяв трьох знайомих. 
Усі чоловіки раніше судимі за розбої, 
крадіжки, грабежі, а також за зберіган-
ня та збут наркотиків. Познайомилися 
вони у місцях позбавлення волі.
 Працювала четвірка на території 
Тернопільської, Івано-Франківської, 
Львівської, Волинської, Рівненської та 
Чернівецької областей за багатьом відо-
мою схемою: «Ваш син у поліції». Ко-
жен мав свої обов’язки: двоє виконува-

ли роботу водіїв, організатор спілкував-
ся із жертвами та скеровував четверто-
го, куди їхати по гроші.
 «Водії працювали по черзі. Органі-
затор обирав регіон із потенційними 
жертвами. Туди заїжджали іномаркою 
на іноземній реєстрації. В центрі міста 
виходив один із групи, а керівник шах-
райської схеми з водієм їхали на околи-
цю обласного центру. Звідти телефону-
вав на будь-який стаціонарний номер і, 
спілкуючись, виманював гроші», — роз-
повів Василь Джиджора.
 Додзвонювач представлявся праців-
ником поліції і повідомляв своїй жер-
тві, буцімто родич потрапив у ДТП чи 
травмував людину і йому загрожує 
ув’язнення. Аби тому уникнути проблем 
із законом, одразу пропонував вихід — 
заплатити гроші. Свою жертву зловмис-
ник постійно тримав на зв’язку. Таки-
ми діями, каже Василь Джиджора, фі-
гуранти підривали імідж Національної 
поліції. 
 Як правило, жертвами шахраїв ста-
вали люди похилого віку. Вони віддава-

ли за порятунок родича останні гроші. 
Суми коливалися від кількох тисяч гри-
вень до десятків тисяч доларів. На Во-
лині, каже начальник управління стра-
тегічних розслідувань Тернопільщи-
ни, шахраї подзвонили до сліпої бабусі. 
Жінка, «допомагаючи» онуку, виріши-
ла віддати останнє. Її зловмисник на-
віть провів до банкомата, аби зняти всі 
заощадження з картки.
  Люди, які не мали грошей, віддава-
ли коштовності та антикварні речі.На 
сьогодні правоохоронці задокументу-
вали більше десяти фактів такого шах-
райства на суму понад 1,5 мільйона гри-
вень лише на території Тернопільщини. 
Є жертви і в сусідніх областях. Наразі 
оперативники встановлюють усіх жертв 
та суми збитків.
 Чотирьом зловмисникам оголо-
шується підозра згідно зі статтею 190 
частина 3 ККУ — шахрайство, вчинене 
у великих розмірах. Наразі вирішується 
питання про обрання їм запобіжного за-
ходу. Слідчі пропонують взяття під вар-
ту. Триває слідство. ■

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Телефоністи 
для 
довірливих
Впіймано шахраїв, які 
заробляли на схемі «ваш 
син у поліції»

■

Взяти на місці злочину шахраїв-«телефоністів», що прикидалися поліцейськими, для справжніх 
оперативників було справою честі.
Фото з сайта npu.gov.ua.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Для багатьох містян комунальні 
платежі вже й так стали чималим тя-
гарем. А все нові й нові додаткові пун-
кти у платіжках (на кшталт послуги з 
розподілу природного газу) — викли-
кають стабільне роздратування. Але, 
як виявилося, сюрприз із «розподі-
лом» був лише пробною кулькою. І не-
вдовзі українським користувачам поч-
нуть надсилати до 12 нових платіжок за 
компослуги. До 1 травня мешканці всіх 
багатоквартирних будинків мають вирі-
шити, хто і за яку ціну дбатиме про бу-
динок. І новації комунальників відчу-
ють на собі абсолютно всі, хто живе у ба-
гатоквартирних будинках. 
 Якщо раніше хтось навіть не задуму-
вався, який саме ЖЕК обслуговує його 
помешкання, в якому стані покрівля, 
чому не працює ліфт, кому належить 
котельня, де ключі від горища й чи оп-
ломбований конкретний лічильник теп-
ла, — то з настанням травня ігнорува-
ти все це виявиться небезпечно для га-
манця. Платіжок стане більше, і якщо 
зараз за комунальні послуги ми їх от-
римуємо 7-10, то за місяць-другий їх 
з’явиться ще до півтора десятка. Напри-
клад, платню за холодну воду розділять 
на чотири частки: власне холодна вода, 
абонентська плата (за те, що вам надру-
кували і надіслали платіжку), за пере-
вірку лічильника і ще окремо — за його 

обслуговування. Те саме стосується га-
рячої води та опалення. Чи все це запи-
шуть в одній платіжці окремими рядка-
ми, чи надсилатимуть різними квитан-
ціями, остаточно ще не вирішено. Та ра-
хувати послуги окремо почнуть уже з 1 
травня.
 «Для кожного будинку тепер буде 
розрахована індивідуальна вартість пос-
луг. Залежно від її розміру  навантажен-
ня теж виявиться різним. Як це буде, ми 
побачимо в червні або липні», — пояс-
нив радник заступника голови КМДА 
Олексій Тихонов. Що конкретизують у 
платіжках, а що ні, залежить ще й від 
форми управління будинком — тобто, 
хто саме його обслуговуватиме. І з цим 
теж треба визначитися до травня. 
 Доведеться містянам чітко усвідо-
мити, що індивідуальне користування 
«благами цивілізації» (вода, світло, теп-
ло і т.д.) — окрема царина, а ось обслу-
говування, тобто процес управління бу-
динком (труби, електромережі, насоси, 
ліфти, котельня, лічильники) — зовсім 
інше, а тому й інша стаття витрат. Тож 
яка саме управлінська компанія чи меш-
канці самостійно доглядатимуть за ста-
ном мереж у будинку, й необхідно визна-
читися. «Але якщо до 1 травня нічого не 
зробити або до наступного опалювально-
го сезону нічого не зробити, то можна за-
лишитися без тепла. Доведеться самим 
готувати будинок до зими, самим обслу-
говувати свої мережі. І самим реагува-

ти на аварійні ситуації. Бо ніхто не буде 
зобов’язаний вас обслуговувати», — по-
переджає юристка з питань управлін-
ня житлом Марія Осипчук. Тобто, пос-
лугу до будинка місто забезпечить, але 
чи дійде вода, світло, тепло до кварти-
ри — це вже, вибачайте, головний біль 
самих мешканців. І майте на увазі: не 
лише квартира є вашою власністю. Схо-
ди, коридори, освітлення в них, дахи 
та підвали, а також ліфти — це все теж 
«належить» вам, мешканцям будинку. 
 Тож як діяти? А варіантів цілих три. 
Перший — укласти індивідуальний до-
говір: його підписують власники квар-
тири і монополісти, які надають послугу 
й зобов’язані відповідати за стан внут-
рішньобудинкових мереж. Але… ціна 
монополіста буде ринкова! 
 Другий варіант — колективний до-
говір. Його підписують усі мешканці 
будинку, визначаючи людину або ком-
панію, яка обслуговуватиме будинок. 
 І третій варіант: статус колективно-
го споживача. Він підходить лише для 
ОСББ (у такому будинку все вирішать на 
зборах).
 Згідно з даними Держслужби ста-
тистики, загальна сума, яку заборгува-
ло населення України за житлово-кому-
нальні послуги у січні 2020 року, — 67 
мільярдів гривень. А сплатили за ЖКП 
українці лише 19,5 млрд грн. Тож не-
важко передбачити, що із нововведен-
нями ці борги зростуть у рази. ■

ГАМАНЕЦЬ

Комунальний «передоз»
Із травня жителі українських міст отримають близько 12 нових платіжок за компослуги

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Світ стривожено аналізує: після 
безумного знесення уряду та ген-
прокурора в розпал світової кризи 
чи, бува, не хочуть «слуги наро-
ду» добити країну дефолтом; чи 
не зверне новий український уряд 
iз прозахідного, цивілізаційного 
шляху і чи був сенс узагалі його 
(уряд) міняти? Ну хіба що для 
того, аби президент Володимир 
Зеленський міг показати країні, 
як летять голови, коли є за що. 
Або посилити хватку за горло де-
ржави одних олігархів і послабити 
інших. 

Ротація закулісних олігархів
 Міжнародні критики Зеленсь-
кого звинуватили його в ухвален-
ні поспішних і популістських рі-
шень. На додаток, на думку опо-
нентів Зеленського, новий уряд 
має у своєму складі людей, набли-
жених до олігархів, а також пред-
ставників «старої управлінської 
гвардії», яких мала на меті усуну-
ти від влади українська револю-
ція. Також посилились загальні 
побоювання у зв’язку зі зняттям 
із посади генерального прокурора 
України Руслана Рябошапки, дії 
якого загалом схвалювали закор-
донні спостерігачі за здійсненням 
реформ та західні дипломати. 
 У нас в одному все без змін: 
загальнодержавна власність та 
її переділ перебувають у залеж-
ності від того, холодно чи тепло 
цілуються різновекторні олігар-
хи. Просто цікаво: народу — виб-
ори, землю (услід за всім) — міль-
ярдерам? Чи насправді олігархи з 
усіх таборів сіли й подерибанили 
країну — фінансово й політично? 
Тепер відносною стабілізацією 
називатиметься те, як вони мир-
но, коли країна в затяжному стані 
війни, продовжуватимуть ділити 
владу й гроші? Напевне, тому, 
коли ми чутимемо з уст «шефа 
канцелярії» президента, що Зе-
ленський «щось вирішив», то бу-
демо губитись у здогадках, що з 
цього приводу думає або Ахметов, 
або Коломойський, або ще хтось і 
яку вони в цьому брали участь, і 
яка тут роль прокремлівських ін-
тересів. 
 Хоча сам Володимир Зеленсь-
кий заявляв, що українські олі-
гархи (як основні донори ук-
раїнських політсил. — Ред.) ні-
бито не мають жодного впливу на 
уряд України. 
 «Їм належить 70-80% ак-
тивів у цій країні. Кожен 
менеджер в Україні працював на 
одного з них або якось пов’язаний 
з одним iз них. І вони наймають 
кращих — ми повинні це розумі-
ти», — видав свій посил для лохів 
президент України в інтерв’ю 
тижневику Bloomberg Quint. 
 А зміну українського уряду 
Володимир Зеленський пояснив 
необхідністю реакції на ефектив-
ність його роботи. 
 «Коли ви робите такі глибокі 
зміни в країні, ви не можете за-
знати поразки. Йдеться не про 
ваш особистий рейтинг, не про 
те, що вас можуть вигнати з вла-
ди, а про те, що в України більше 
ніколи не буде можливості це зро-
бити», — заявив Зеленський.
 Але що «це» — залишилось 
нероз’ясненим.

Опоблок підСЛУГовує?
 Однак задушливі обійми з 
реваншистами все відчутніші. 

Ймовірність неофіційної коаліції 
«слуг народу» з колишніми «ре-
гіоналами», котрі зібрались під 
(зло- чи незлоякісним) утворен-
ням «Опозиційна платформа — 
«За життя», все очевидніша, й 
дарма, що самі «слуги» заперечу-
ють такий акт взаємодії. 
 Принаймні альянс «Слуги на-
роду» з «Опозиційною платфор-
мою — За життя» спростовує за-
ступник голови парламентської 
фракції правлячої партії Євгенія 
Кравчук. Це при тому, що низку 
ініціатив «слуг народу» у ході го-
лосування представники ОПЗЖ 
підтримували. Тобто бодай кри-
ва, але очевидна коаліція існує. 
 Щодо існування неформальної 
широкої коаліції Євгенія Кравчук 
сказала: «Так, я це спростовую. Я 
взагалі не спілкуюся з ОПЗЖ. І не 
бачу тут жодних підстав. А чому 
ми провели позачергове засідан-
ня? Ми перебуваємо в стадії роз-
гляду земельного закону, де саме 
ОПЗЖ уже третій тиждень не схо-
дить з екранів, не вимикає мікро-
фони й розповідає про ринок зем-
лі», — заявила народний депутат 
у телеефірі. 
 Розквіт цього підпільно-
го консенсусу вимірюватиметь-
ся рейтингом кожної з політ-
сил і коливатиметься разом iз 
ним же, рейтингом. Бо в тому, 
що різнокланові «екс-дони» про 
щось там домовились зi «слуга-
ми», сенсації немає, вона частко-
во лише в тому, скільки зможуть 
протриматись ці домовленості. 

Куди повернуті стрілки 
політичного компаса
 Новий уряд уже роздає 
обіцянки західним партнерам 
України пришвидшити темп під-
тримуваних провідними країна-
ми реформ, які були розпочаті 
попереднім керівництвом. Вод-
ночас, як вказують низка закор-
донних видань, відставка ук-
раїнського уряду разом з усу-
ненням із посади генерально-
го прокурора України породили 
побоювання щодо можливої змі-
ни політичного курсу країни та 
ефективностi боротьби з коруп-
цією. Заміна Олексія Гончару-
ка на посаді прем’єр-міністра 
на Дениса Шмигаля пояснюва-
лась президентом   Володимиром 
Зеленським як необхідний крок 
за умов неспроможності поперед-
нього уряду зупинити занепад 
промисловості, зібрати достат-
ньо податків і поліпшити рівень 
життя населення.
 Найжорстокіше наразі вигля-
дає ставлення до пенсіонерів. Як 
відомо, влада проігнорувала чер-
гову березневу індексацію, що за-
кріплена у законі. 
 Економіст Олексій Кущ дещо 
раніше зазначав, що індексацію 
відсунуть до кінця року, до вере-
сня, замість традиційного берез-
ня. 
 «Березнева індексація і так 
забирала в пенсіонерів два мі-
сяці, майже «пенсійний ПДВ». 
Нинішня влада «центристів-
мейнстрімників» пішла далі — 
вона з барського плеча «пода-
рує» пенсіонерам лише два міся-
ці проіндексованих пенсій. Так, 
між іншим, з точки зору пенсіо-
нерів, «нові обличчя» — це при-
близно чверть Гройсмана. «Ко-
махозація» влади, пробивання 
вузьким чолом у три пальці, зда-
валося б, неприступного дна», — 
так економічний експерт Олек-

сій Кущ характеризує нинішніх 
кадрових новачків i перспективи 
їх діяльності на високих владних 
поверхах. А позачергове засідан-
ня Верховної Ради, де відбулася 
зміна уряду, Олексій Кущ оха-
рактеризував так: «Пекло пусте. 
Усі біси тут».

На замовлення Путіна
 На думку депутата фракції 
«Європейська Солідарнiсть» Іри-
ни Фріз, ці біси — реваншисти. 
Принаймні вона вважає, що но-
вий український уряд під керів-
ництвом Дениса Шмигаля — це 
уряд реваншистів, який викону-
ватиме всі вказівки Банкової.
 «Я думаю, що він (Кабмін) 
не може бути успішним апріорі. 
Тому що попередній уряд йому 
здав справи в жахливому стані. 
Це наслідок діяльності так зва-
них технократів, які поняття зе-
леного не мають, як справді фун-
кціонує виконавча гілка влади. 
Цей уряд є урядом камікадзе, 
урядом реваншистів, який вико-
нуватиме всі вказівки, які отри-
муватиме з офісу президента або 
від пана Єрмака, або напряму те-
лефоном від пана Зеленського. 
І нічого для людей цей уряд не 
буде здатен зробити, тому що він 
навіть не має жодних ресурсів і 
розуміння того, в який спосіб 
має функціонувати виконавча 
гілка влади», — пояснила Ірина 
Фріз, зазначаючи, що в новому 
уряді немає «нових облич».— 
Там усі старі насправді обличчя. 
Причому багато облич, які пра-
цювали ще за часів режиму Яну-
ковича, і зараз вони з’явилися 
при новому президенті, панові 
Зеленському. І що вони будуть 
робити, яким чином вони будуть 
розвивати нашу державу?» «Я 
думаю, що якщо цей уряд про-
тримається довго, ми будемо го-
ворити «Гудбай, НАТО», «Гуд-
бай, європейська інтеграція». 
Тому що він налаштований... 
Перша заява прем’єра була про 
те, що вони збираються давати 
воду в окупований Крим. Я ду-
маю, що нічого нового від цьо-
го уряду, крім колаборантських 
дій на виконання обіцянок пана 
Зеленського пану Путіну, очіку-
вати нам не варто», — наголоси-
ла депутат.

За мотивами нового прем’єра 
Шмигаля: на старті Нью-
Васюки
 Отже, і новий прем’єр Денис 
Шмигаль, пояснюючи закордон-
ним ЗМІ, що означає зміна уря-
ду в Україні, заявив, що все це 
свідчить про те, що існує бажан-
ня здійснювати кращі і швидші 
реформи в Україні. Шмигаль до-
дав, що новий уряд України вес-
тиме і далі обережну фіскальну 
політику, а також конструктив-
ну співпрацю з Міжнародним ва-
лютним фондом та іншими кре-
диторами України. Однак, як 
указують іноземні видання, всі 
ці запевнення навряд чи задо-
вольнять критиків урядових пе-
рестановок Зеленського. У пер-
шу чергу тут висувається аргу-
мент, що певна кількість нових 
міністрів українського уряду має 
доволі слабку кваліфікацію і до-
свід у плані проведення реформ, 
а кілька посад в уряді взагалі не 
заповнені, бо сильні кандидати 
відмовились входити до уряду 
Шмигаля. 

Українські реформи в депресії
 Представниця дослідницько-
го центру Atlantic Council Мелін-
да Герінґ у коментарі ірландсько-
му часопису The Irish Times своє 
бачення політичної ситуації в 
Україні змальовує так, що їй 
важко сказати бодай щось пози-
тивне щодо нового кабінету Зе-
ленського.
 «Ми не знаємо, чи Украї-
на повертається до «старих ли-
хих днів», проте картина вигля-
дає понурою. Кожен реформіст і 
активіст в Україні, яких я знаю, 
перебуває у депресії», — каже 
Мелінда Герінґ.
 Так, уже понад півроку спос-
терігаємо перманентний стан пов-
ного кадрового розбалансування. 
Спочатку Зе-верхи бадьоро замі-
нили одних і гордились ними до 
діареї. Тепер, правда, з гордістю 
— напруга. Залишилась лише 
одна діарея. 
 Якщо глянути на свіжу со-
ціологію, то побачимо, що на-

разі нічого не змінилося. Народ 
знову ненавидить уряд і парла-
мент, але довіряє президентові 
й сподівається на нього. Попри 
те, що президент особисто доби-
рав як нинішню парламентську 
більшість, так і вже другий пос-
піль уряд. Утім знову будуть по-
гані всі, крім президента. Хоча 
не факт. 
 Це вже як заверне бізнес-
група, котра породила і прези-
дента, і його партію. Стане не-
вигідним — зіллють, немов в 
унітаз. І будуть торочити уста-
ми своїх посіпак, що це і є де-
мократія і свобода в дії. 
 Отже, раділи 73% що 
знайшли в особі комічного ак-
тора ключ до вирішення всіх ук-
раїнських проблем, ключ до две-
рей, за якими свобода. Чомусь пе-
реважна більшість українських 
виборців вирішила, що «наше 
всьо» саме в цьому ключі, тоб-
то пасивному предметі, котрим 
просто користуються. ■

КОЛІЗІЇ

«У пеклі порожньо. Усі біси тут»,
або Кадрова політика Зеленського збентежила весь світ

■
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Ігор ВІТОВИЧ

Кількість людей, які помер-
ли внаслідок інфікування ко-
ронавірусом i наступних уск-
ладнень, перевищила чергову 
критичну позначку: загальна 
кількість померлих людей у світі 
станом на 10 березня досягла 4 
тисяч 11 осіб, інформує агенція 
«Франс Пресс». 
Випадки зараження вірусом 
зафіксовані вже у понад сотні 
держав світу, їх чисельність 
перевищує 110 тисяч. Стратегії 
протидії захворюваності у біль-
шості країн схожі, але відріз-
няються жорсткістю вживаних 
заходів. 

Динаміка поширення світом
 У Китаї, звідки вірус почав 
поширюватися планетою, тим 
часом фіксується значне зни-
ження заражень та смертності 
від захворювання. Так, у вівто-
рок місцева влада поінформува-
ла лише про 19 нових випадків, 
що є найнижчим показником із 
початку епідемії. Усі нові ви-
падки, окрім двох завезених з-
за кордону, зафіксовані у місті 
Ухань, де наразі підтверджено 
найбільшу інтенсивність зара-
ження. Усі летальні випадки — 
провінція Хубей, столицею якої 
є Ухань. У вівторок китайський 
лідер Сі Цзіньпін уперше з по-
чатку епідемії особисто приїхав 
до Уханя, щоб проінспектувати 
карантинні заходи. 
 У Південній Кореї, третій 
країні у світі після Китаю та 
Італії за кількістю інфікова-
них, у вівторок повідомили про 
131 нового підтвердженого хво-
рого. Таким чином у цій країні 
вперше за останні два тижні 
протягом доби додалося менше 
150 нових випадків. При цьому 
впродовж понеділка від викли-
каних хворобою ускладнень там 
померло троє осіб, збільшив-
ши загальну кількість леталь-
них випадків до 54. Загальна 
ж кількість підтверджених ви-
падків у Південній Кореї стано-
вить 7 тис. 513.
 Найстрімкіше зростає ди-
наміка враження коронавіру-
сом в Італії. Станом на 9 берез-

ня ця країна офіційно посідала 
друге місце у світі за кількістю 
інфікованих (9 тис.172), а також 
за кількістю летальних випад-
ків (463). При цьому вірус най-
більше вражає людей похилого 
віку. За даними Національного 
інституту здоров’я Італії, серед-
ній вік пацієнтів, які помирають 
від викликаних хворобою уск-
ладнень, — близько 80 років. У 
зв’язку зі стрімким зростанням 
захворюваності, у понеділок 
прем’єр-міністр країни Джу-
зеппе Конте спочатку закрив на 
повний карантин північ Італії, 
де мешкає 16 мільйонів людей. 
А вже надвечір «посадив» на 
карантин усю країну. Конте за-
явив, що люди повинні лишати-
ся вдома, а пересування чи подо-
рожі можливі лише за крайньої 
потреби. Ці заходи, за словами 
прем’єра, мають захистити най-
більш вразливих до вірусу. «Вся 
Італія стає зоною захисту», — 
наголосив пан Конте.
 Кiлькiсть померлих від 
COVID-19 в Італії лише за по-
неділок збiльшилася з 366 до 
463. Підтверджених заражень 
новим коронавірусом від неділі 
збільшилося на 24%. Випадки 
зараження підтверджені в усіх 
20 регіонах Італії. Заборонені 
всі спортивні заходи, включно 
з футболом. Школи та універси-
тети лишатимуться закритими 
принаймні до 3 квітня. Пересу-
ватися можуть лише ті, в кого 
є справді невідкладна потреба, 
пов’язана з роботою або родин-
ними обставинами. На заліз-
ничних станціях запроваджено 
температурний контроль паса-
жирів. Круїзним кораблям за-
боронено захід у більшість пор-
тів. Ті, хто прибуває чи відлітає 
літаками, мають ретельно зва-
жити своє рішення подорожу-
вати.
 Ізраїль поширив 14-денний 

карантин на всіх, хто прибу-
ває з-за кордону. Іноземці, які 
хочуть відвідати Ізраїль, ма-
ють довести, що в них є кош-
ти для двотижневого каранти-
ну. За підрахунками ізраїльсь-
ких медіа, на домашній каран-
тин мають вирушити близько 
300 тисяч людей. Таким чи-
ном влада намагається при-
боркати поширення вірусу. В 
Ізраїлі нині зареєстровано 42 
підтвер дженi випадки інфіку-
вання, але жодного смертель-
ного випадку. Влада розпоря-
дилася про карантин для де-
сятків тисяч жителів країни, 
яких підозрюють у контак-
тах із носіями. Тим часом уряд 
висловлює стурбованість через 
можливий негативний вплив 
масового карантину на ритміч-
ність роботи підприємств та ус-
танов. Прем’єр-міністр Ізраїлю 
Біньямін Нетаньягу заявив, 
що це важке рішення, але воно 
вiдіграє істотну роль для збере-
ження здоров’я жителів краї-
ни, повідомляє агенція «Блум-
берг».

Торжество мракобісся
 У Південній Кореї стрімке 
поширення коронавірусу розпо-
чалося після того, як певна міс-
цева «церква» (так у цій країні 
називають численні тоталітарні 
секти) провела масове зібрання 
своїх членів. Влада країни від-
крила кримінальне проваджен-
ня проти керівництва згаданої 
«церкви» за створення масової 
загрози життю людей.
 В Італії масовий вибух за-
хворюваності розпочався після 
того, як численний натовп роди-
чів i знайомих прибув до лікар-
ні провідати першу особу, зара-
жену коронавірусом. Лікарі до-
пустили відвідувачів до хворо-
го. Після традиційних обіймів 
i поцілунків iз побажаннями 
одужання відвідувачі встигли 
до розміщення їх по медичних 
закладах заразити ще десятки 
людей.
 8 березня Російська право-
славна церква в Україні (яка 
називає себе українською пра-
вославною церквою) органі-
зувала у Вінниці... багатоти-

сячну хресну ходу проти коро-
навірусу. Подібні, хоч менш 
велелюдні, хресні ходи «тор-
жества православ’я» РПЦ ор-
ганізувала також у Запоріжжі, 
Одесі, Рівному та Чернігові. 
Це навіть середньовічним мра-
кобіссям не назвеш. Бо люди з 
логічним мисленням засвоїли 
ще з часів середньовічної чуми: 
під час епідемій триматися у на-
товпі — тільки на загибель собі 
та іншим. Це й релігійним фа-
натизмом не назвеш. Саудівсь-
ка Аравія минулого тижня за-
боронила мусульманам відвіду-
вати з паломництвом священне 
для них місто Мекка. В бага-
тьох церквах Європи місцеві 
ієрархії відмінили богослужін-
ня, аби уникнути поширення 
вірусу. І лише у нас — «Торжес-
тво російського православ’я» 
замість торжества здорового 
глузду та законодавчих гаран-
тій, які мала б демонструвати 
українська влада, аби запобіг-
ти подібним шабашам.
 Тим часом влада Ірану ви-
пустила з в’язниць 70 тисяч 
в’язнів, щоб не наражати їх на 
загрозу смерті за великої скуп-
ченості. А в Італії відбулися за-
ворушення в 27 в’язницях краї-
ни, бо навіть в’язні усвідомлю-
ють, що їм загрожує в умовах 
скупчення. Уникати перебу-
вання в натовпі — головний 
запобіжний захід у Європі. Не 
діють театри, музеї, дітей i сту-
дентів звільнили од відвіду-
вання учбових закладів, спор-
тивні заходи проводяться при 
порожніх трибунах, відмі-
нені всі масові концерти. Ви-
борчі зустрічі перед травневи-
ми президентськими вибора-
ми в Польщі також скасовано. 
Навіть Європарламент відмі-
нив засідання, керуючись здо-
ровим глуздом та інстинктом 
само збереження. ■

ЕПІДЕМІЯ

Спротив коронавірусу: разом, але не в натовпі 
У Китаї темпи зараження сповільнюються, у світі — прискорюються

■

Масова хресна хода, організована московськими попами у Вінниці — 
чи то просто свідчення дрімучого мракобісся, чи спроба ефесбешників 
у рясах долучити сезонні віруси в якості біологічної зброї проти українців.

❙
❙
❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Схіпголському судовому 
комплексі неподілік Амстерда-
ма розпочався довгоочікуваний 
процес у справі збиття над тери-
торією окупованого росіянами 
Донбасу малайзійського літака 
МН17, повідомило «Радіо «Сво-
бода».
 У пасажирський Боїнг 777, 
який у липні 2014 року пряму-
вав з Амстердама в Куала-Лум-
пур, влучила ракета, запущена 
з російської системи «Бук» оку-
паційним підрозділом збройних 
сил РФ. «Боїнг» перевозив 298 
осіб, у тому числі 80 дітей. Усі 
вони загинули після того, як у 
літак вдарила ракета «земля—
повітря» і рештки збитого авіа-
лайнера впали біля села Грабо-
ве Донецької області.
 Слідство офіційно заявило 
про чотирьох підозрюваних: це 
так званий ексміністр оборони 
угруповання «ДНР» Ігор Гір-
кін (Стрєлков) (Росія); полков-
ник ГРУ Генерального штабу 
збройних сил Росії, колишній 
голова так званого «ГРУ ДНР» 
Сергій Дубинський (Росія); ко-
лишній заступник голови так 
званого «ГРУ ДНР» Олег Пу-
латов (Росія); Леонід Харчен-
ко (Україна), який воював на 
боці проросійських сепара-
тистів на сході України. Слідчі 
надіслали ордери на арешт усіх 
чотирьох, але обвинувачені за-

лишаються на волі в Росії і на 
суд не з’явилися, бо Конститу-
ція РФ забороняє екстрадицію. 
Харченко, як вважають слід-
чі, найімовірніше перебуває 
на тимчасово непідконтроль-
ній території Донбасу. 

 Коло ідентифікованих фі-
гурантів, які можуть бути при-
четними до збиття Боїнга, знач-
но ширше. Можливо, їхні пріз-
вища спливуть під час розгляду 
справи. Росія ж звично запере-
чує, що її громадяни збили лі-

так. Речник Кремля Дмитро Пєс-
ков заявив нещодавно, що Моск-
ва також не вірить у ретельність 
голландських слідчих.
 У понеділок, 9 березня, від-
булося перше засідання проце-
су, який може розтягнутися на 
роки чи, щонайменше, на мі-
сяці. Оксана Золотарьова, ди-
ректорка департаменту між-
народного права МЗС України, 
яка теж перебуває в суді, каже, 
що справедливість для роди-
чів жертв буде комплексною, 
суд — лише початок. На думку 
пані Золотарьової, увагу всьо-
го світу прикуто до цього суду. 
«Світ знову об’єднався для від-
новлення справедливості й 
встановлення винних осіб. Це 
не єдиний процес, який є по 
МН17. Так само існує процес, 
який веде МЗС у Міжнародно-
му суді ООН. Ми виграли юрис-
дикцію в росіян і тепер під час 
розгляду справи по суті будемо 
доводити вину держави Росія 
в порушенні Конвенції про бо-
ротьбу з фінансуванням теро-

ризму, що призвело до збиття 
літака МН17», — пояснює дип-
ломатка.
 У перший день у залі суду за-
читали імена всіх жертв зі збито-
го «Боїнга». А ще пролунала по-
дяка прокурорів журналістам і 
активістам, які дуже допомогли 
зібрати докази. А слідство тим 
часом триває, каже Енді Крааг, 
шеф кримінальної поліції Ні-
дерландів. «Ми хочемо викрити 
весь ланцюжок ухвалення рі-
шення — від екіпажу «Бука» до 
відповідальних осіб, які відда-
вали йому наказ 17 липня 2014 
року», — наголосив він.
 Значення розгляду в окруж-
ному суді Гааги (не плутати з 
Гаазьким трибуналом. — Ред.) 
важко переоцінити. Для роди-
чів жертв важливо через май-
же шість років дізнатися, що 
насправді сталося і хто винен. 
Завдяки цьому суду Україна та-
кож хоче отримати докази суду 
країни ЄС того, що Росія воює 
на її території. Москва ж це пос-
тійно заперечує. Збиття «Боїн-
га» стало поворотним момен-
том у ставленні західних країн 
до військових дій на сході Ук-
раїни. Ця катастрофа сприяла 
переходу від радше символіч-
них візових і банківських об-
межень до більш болючих сан-
кцій проти секторів економіки 
Росії. Підсумок судового роз-
гляду може сприяти впрова-
дженню нових обмежень. ■

ПРАВОСУДДЯ

Суд із порожніми стільцями
В Амстердамі почався процес у справі про збиття російськими 
найманцями малайзійського літака

■

Порожні стільці перед міжнародним судом — нагадування 
про загиблих від російського військового терору пасажирів лайнера, 
збитого над окупованим Донбасом.

❙
❙
❙
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Три причини обвалу
 Надзвичайна ситуація трапилася у 
понеділок, коли світ уже розпочав тру-
довий тиждень, а Україна разом з інши-
ми пострадянськими державами продов-
жувала вітати своїх жінок. Головною но-
виною стало обвальне падіння світових 
цін на нафту: ф’ючерси впали в середнь-
ому на третину і таким чином встанови-
ли рекорд за останніх 29 років. Тоді, на-
гадаємо, події були пов’язані з війною у 
Перській затоці.
 Якщо минулої п’ятниці за барель 
WTI давали 41 долар, а за Brent 45 до-
ларів, то вже у понеділок нафта кошту-
вала 28-31 долар за барель. І хоча на по-
чатку дня учора «чорне золото» трохи 
відіграло своє падіння, подорожчавши 
на 7 доларів, експерти прогнозують: на-
фта може подешевшати ще. Подія вже 
спричинила обвал російського рубля, 
тиску зазнали також національні ва-
люти й інші суто нафтовидобувні краї-
ни. Курс долара перевищив 72 рублі, а 
євро — 82: таким чином російська валю-
та впала на 4,5%. І не тільки російська: 
вчора ми побачили здешевшання грив-
ні... 
 Експерти називають три головні при-
чини: коронавірус і пов’язане з недугою 
охолодження ділової активності, вихід 
Москви з нафтової угоди з іншими екс-
портерами нафти, які не змогли домо-
витися зменшити видобуток задля утри-
мання цін, і історична: світ п’ять років 
йшов до ситуації, коли нафтові ціни 
мали впасти.
 Вплив коронавірусу на світові еко-
номічні процеси назагал зрозумілий: 
зникають відпрацьовані ланцюжки за-
купівлі складників та реалізації това-
ру, падає попит. Коли на початку люто-
го через падіння обсягів туризму та зни-
ження ділової активності барель зни-
зився до 50 доларів і «планував» падати 
далі, у нафтовидобувних країнах забили 
на сполох, а Володимир Путін, як пові-
домляли російські ЗМІ, навіть проводив 
екстрену нараду, де, втім, оптимістично 
заявив, що «броня крєпка», а економіка 
Росії не зігнеться навіть через падіння до 
42 доларів, адже, мовляв, саме з розра-
хунку на цей показник верстали російсь-
кий бюджет. Що прозвучало навіть тро-
хи песимістично, адже раніше російсь-
кий міністр фінансів стверджував, що 
нижчою планкою для них є 30 доларів 
за барель. 
 Інша складова — російсько-саудівсь-
кий конфлікт — ситуація доволі підки-
лимна і вимагає додаткових пояснень. 

Саудівський аргумент
 Як відомо, організація країн-експор-
терів нафти ОПЕК запропонувала іншим 
державам, які не входять до її складу, 
відреагувати на падіння ринків, викли-
кане вірусом. І домовитися про скоро-
чення видобутку нафти. Однак угоду 
не затвердили — через полярнi позиції 
Росії та Саудівської Аравії. Москва про-
понувала продовжити угоду, яка діє ще 
з 2017 року, але не надовго — до кінця 
другого кварталу 2020 року. Саудівсь-
ка Аравія ж хотіла знизити видобуток 
iще на півтора мільйона барелів на добу 
і відразу до кінця року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Як пояснили експерти, з деяко-
го часу Москва почала відверто «бику-
вати» у діалозі з іншими сировинними 
країнами. Причому така позиція була 
пов’язана як iз суто економічними, так 
і з військовими питаннями. Російська 
«Роснєфть» за 7 млрд. доларів придбала 
в Індії великий нафтопереробний завод, 
не вирішивши до кінця проблему поста-
чання на нього сировини. Узгоджуючи 
ці питання, росіяни увійшли у клінч із 
саудитами, які також працюють на ін-
дійському ринку, але мають значно кра-
ще розвинену інфраструктуру та логіс-
тику. 
 Розсердився Ер-Ріяд на Москву че-
рез події у Сирії: Володимир Путін поді-
лив зони впливу у цій державі з очільни-
ком Туреччини Ерджипом Ердоганом, 
не врахувавши інтереси Саудівської 
Аравії. Що і стало, мовляв, останньою 
краплею.
 При цьому в перемовинах Володимир 
Путін діяв у своїй звичній нахрапистій 
манері, відверто блефуючи, тобто заяв-
ляв, що падіння цін його не лякає. Ще у 
лютому російські нафтовики заявляли: 
їх нинішній рівень видобутку повністю 
влаштовує. Понад це Росія ж після зри-
ву угоди з ОПЕК готується нарощувати 
видобуток на 300 тисяч барелів на добу. 
І стверджує: нехай навіть за низькою 
ціною, але ринки залишаться за Моск-
вою. Саудитів такі прогнози неабияк ве-
селять: собівартість видобутку в цій де-
ржаві є суттєво меншою за російську, і 
цінову війну, як переконаний принц, 
Федерація у них не виграє у жодному 
разі.
 Коли ж на вихідних Саудівська 
Аравія почала затоплювати ринок «чор-
ним золотом» за зниженими цінами, по-
передивши, що видобуток буде рости, і 
трапився обвал. Журналісти впливово-
го видання «Уолл Стріт Джорнел» вва-
жають, що йдеться про елемент агресив-
ної кампанії із захоплення частки росій-
ського сегмента ринку. 
 ...Інші експерти йдуть далі й гово-
рять уже не тільки про ринки збуту, а й 
про певні геополітичні наслідки. Адже 
свого часу, наприкінці 1990 років, та 
сама Саудівська Аравія, ввімкнувши 
той самий механізм зниження вартості 
нафти, домоглася розпаду Радянсько-
го Союзу. Нинішню політику Ер-Ріяду 
вони називають санкційно-каральною. 
 «У Саудівської Аравії найнижча у 
світі собівартість нафти і є можливість 
різко збільшувати видобуток. Тому вони 
і заливають ринок нафтою: для того, 
щоб примусити інших членів картелю 
і Росію, яка не приєдналася до них, до 
зниження виробництва, — написав на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» член на-

глядової ради «Приватбанку» Роман 
Сульжик. — Останній раз такий режим 
саудити включали в 80-ті: тоді нафта 
впала приблизно до 20 доларів за барель, 
і це стало однією з причин краху еконо-
міки совка». 
 Експерт також додає: якби не ситу-
ація на світових ринках акцій, з тако-
го розвитку подій можна було б радіти 
країнам, що споживають нафту, як, на-
приклад, Україні. Але трагізм ситуації 
у тому, що падіння ринків може вдари-
ти не тільки по росіянах. «Я починаю 
замислюватися, можливо, я недооцінив 
масштаб лиха і все набагато серйозніше, 
ніж я думав навіть кілька тижнів тому: 
падіння може бути глибшим, і віднов-
лення попиту і ринків триватиме дов-
ше», — написав Сульжик. 

Прогноз із 2014-го
 Третя причина падіння цін — 
об’єктивна реальність. Такої точки зору, 
зокрема, дотримується експерт у галузі 
енергетики Геннадій Рябцев, який, за 
його словами, передбачив подібний сце-
нарій ще в 2014 році. «Дозволю собі про-
цитувати редакторську статтю, яка анон-
сувала цей прогноз, — написав експерт: 
«Світові ціни на нафту залежать від трь-
ох основних чинників: співвідношення 
попиту і пропозиції, інформаційної та 
фінансової складових. Що стосується 
першого, то нестачі «чорного золота» на 
світовому ринку не спостерігається. Ви-
добуток зростає, тоді як трейдери нако-
пичили близько 50 млн. барелів сирови-
ни в супертанкерах і сховищах на суші. 
Прогнози зростання споживання на на-
ступний рік стають усе більш стримани-
ми. Наприклад, СОТ знизила його з 4,7 
до 3,1%.
 Економічні показники та індикато-
ри, що визначають інформаційну скла-
дову ціни, свідчать про більш повільне 
одужання світової економіки, ніж очі-
кувалося. Спостерігається уповільнен-
ня зростання у Франції і Німеччині. А 
«революція парасольок» у Гонконзі, 
ймовірно, погіршить показники дру-
гого за величиною споживача нафти — 
Китаю... Дорожчий долар сприяє ви-
лученню фінансових ресурсів iз нафти, 
що дешевшає. Це найважливіший фак-
тор зниження цін. Тим часом власники 
Rockefeller Brothers Foundation пере-
ключаються з нафтових на фінансуван-
ня енергоефективних та екологічних 
проєктів. Це сигнал і для інших інвес-
торів...
 Таким чином, падаючий попит на 
енергоносії і надлишкова пропозиція 
викопного палива на тлі підвищення 
енергоефективності та активного роз-
витку альтернативної енергетики ціл-

ком здатні дати синергетичний ефект і в 
середньостроковій перспективі призвес-
ти до падіння цін на нафту до 30 — 50 до-
ларів за барель».

Наслідки: для своїх і чужих
 У понеділок на Лондонській біржі 
рекордно впали російські цінні папе-
ри: «Новатек» — 27,5%,    «Лукойл» 
— 25,6%, «Сбербанк» — 25,2%, 
«Роснефть» — 23,5%, «Газпром» — 
20,1%, «ВТБ» — 18,4%, «НЛМК» — 
17,4%, «Газпром нафта» — 14,5%, «Но-
рильський нікель» — 10,5%, «Євраз» — 
14,6%.
 Російський бізнес, у тому числі й на-
фтовий, не в захваті від гри свого пре-
зидента Володимира Путіна. Так спів-
власник «Лукойлу» Леонід Федун на-
звав рішення розірвати угоду несподіва-
ним і нераціональним. За його оцінкою, 
Росія через скасування угоди буде втра-
чати від 100 до 150 млн. доларів у день.
 Для України наслідки можуть бути 
також доволі складними. Особливо, 
якщо нафтові ціни і справді спровоку-
ють економічну кризу. З одного боку — 
експерти очікують подальше падіння 
курсу гривні. За розрахунками експер-
та компанії «Альпарі» Вадима Іосуба, 
курс відчутно рушить догори вже цьо-
го тижня. Станом на вчорашній день на 
міжбанківському ринку за долар давали 
25,01 грн, за євро — 28,82 гривнi. В об-
мінних пунктах «зелений» можна було 
придбати за 25,2-25,5 гривнi, євро — за 
понад 29 гривень. Турбулентність, як 
вважає Іосуб, підсилила і відставка уря-
ду, яка вже підштовхнула ціни до зле-
ту. А також той факт, що раніше обва-
лилася вартість зерна, енергоресурсів і 
металів. А це ставить Україну під удар 
спекулянтів, які виводитимуть свої ін-
вестиції або зупинятимуть нові фінан-
сові вливання.
 До якої позначки падатиме гривня, 
наразі говорити важко: вчора НБУ лише 
за перші півгодини продав на міжбанку 
150 млн. доларів, але не зміг зупинити 
падіння. 
 Вітчизняний бізнесмен Євген Чер-
няк додає: «Криза, про яку ми так дов-
го говорили, настала: нафта мінус 30%, 
дефолт Лівану, передбачуваний дефолт 
України при піку зовнішніх виплат 5.4 
мільярда доларів... Девальвація націо-
нальних валют... Зростання вартості зо-
лота... Коронавірус... 320% річних об-
сягів боргових зобов’язань у світі... Нее-
фективність і популізм, що розвивають-
ся».
 При цьому у світі різко зростає вар-
тість золота. На тлі падіння цін на на-
фту та фондових індексів ціна на золото 
на торгах 9 березня піднялась до 1 тис. 
700 доларів за унцію. Ціна на золото пе-
ретнула цю позначку вперше з грудня 
2012 року.
 Ціни на травневі ф’ючерси на пшени-
цю лише за один день подешевшали на 
1,48%, на кукурудзу — на 1,17%, на ме-
тали на 2-3% вартості. Ймовірно, ціно-
падіння продовжуватиметься і надалі, а 
тому для українських експортерів, які 
й без цього перебувають не на плаву, на-
стають важкі часи. 
 Ще одна проблема — величезний об-
сяг облігацій внутрішньої державної 
позики, які продавало Міністерство фі-
нансів, аби компенсувати дефіцит бюд-
жету. Сьогодні вже ми продали цих цін-
них паперів на понад 4 млрд. доларів у 
гривневому еквіваленті. Епідемія коро-
навірусу вже спонукала деяких інозем-
них власників наших цінних паперів ви-
ходити із цих вкладень. Якщо ж до цих 
аргументів додасться ще невизначеність 
від економічної кризи, втеча інвесторів 
з України може стати обвальною. З усі-
ма можливими наслідками... ■

ПРИВИД КРИЗИ

Нафтова пастка 
Обвал нафтових цін на тлі коронавірусу може кинути світ у хаос економічної кризи, 
— постраждають найслабші, у тому числі Україна

■

Нафта може бути джерелом надприбутків, а може — й причиною масштабних криз.❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Початок нинішнього тижня ознамену-
вався великим світовим вибухом, який 
може призвести до вельми сумних на-
слідків. Ідеться про обвал нафтових 
цін, який може спричинити чергову 
економічну кризу, — у ситуації, коли 
світова економіка і без цього ослабле-
на епідемією коронавірусу. З одного 
боку, обвал Україні вигідний: теоретич-
но можуть знизитися ціни на пальне, 
зрештою більшість своїх енергоносіїв 
ми імпортуємо, та й ослаблення Росії, 
яка від цього падіння постраждає най-
більше, нам також на руку. Але, попри 
все, Україна залишається сировинною 
державою зi слабкою економікою: якщо 
впаде ціна на сировину, у тому числі на 
зерно, а фінансисти почнуть стрімко ви-
водити свій капітал, наша держава опи-
ниться у вельми скрутному становищі. 
При цьому Україна ослаблена не тільки 
загрозою вірусу, а й командою урядов-
ців-любителів, які не мають досвіду дій 
у подібних ситуаціях.
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Микола ПЕТРУШЕНКО

Швейникам, як нікому іншому, відома така 
ситуація. Коли людина одягає новий, щой-
но пошитий костюм, вона світиться радістю, 
почувається піднесеною і готова не ходити, а 
літати. Це і є метою кравців та швачок, най-
вищою оцінкою їхньої роботи. А що відчуває 
людина, яка приміряє з пакета для сміття 
(а часто саме в таких в Україну звозять се-
конд-хенд) м’яту, ношену кимось вдяганку? 
Ніяковість, приниження, меншовартість. 
Попри це ось уже тридцять років у державі 
все робиться для того, аби торжествував не 
український працівник легкої промисловості, 
а той, хто збирає на смітниках світу непотріб 
і продає його в Україні. 
Оцінювати це треба не лише з економічної 
точки зору. Йдеться про обмеження свободи 
громадян, філософи про це кажуть так: «Сво-
бода людини закінчується там, де розпочи-
нається свобода іншої». Наша особливість у 
тому, що держава стала спільником тих, хто 
обмежує свободу українського виробника. 
Під цим кутом i поглянемо на ситуацію у лег-
кій промисловості. 

Комедія зверху і трагедія знизу 
 Чому ж свобода українського вироб-
ника звужена до мінімуму? Однозначної 
відповіді не дасть ніхто. Але фактом є те, 
що його наодинці залишили протистояти 
силам, які тиснуть з усіх сторін. І секонд-
хенд — лише найвидиміший зашморг. 
Надіваючи його на шию галузі, суспільс-
тво змусили приймати це як необхідність. 
Ви тишком обурюєтесь, але не протидієте 
засиллю. Бо ж за тридцять останніх років 
переконались, що здоровим глуздом у так 
званих реформах навіть не пахне і змінити 
щось важко. Мовляв, влада залежить від 
міжнародних інституцій, не від власного 
народу. Їхню волю й виконує, адже хоче 
залишитись біля керма. Бо ж у наш час 
влада, яка більше дбає про інтереси влас-
ного народу, ніж про зовнішніх партнерів, 
довго не утримується — закордонні сили 
знайдуть їй заміну. Прикладів цього ви на-
ведете немало. Як і таких, коли звертались 
до влади з діловими пропозиціями, а нато-
мість зустрічали глуху стіну. 
 Зате представники влади постійно гас-
тролюють за кордон «вивчати передовий 
досвід». Вони ж не стомлюються заклика-
ти зарубіжних інвесторів, обіцяючи їм усі-
ляке сприяння. Слова ті обертаються наро-
щуванням боргів, за які кожен iз нас розра-
ховується з власної кишені. Адже бюджет 
не манна небесна, а плід праці кожного з 
нас. 
 Усе це відомо. А от хто пригадає, коли 
високопосадовець завітав на загнане в 
підвал або зруйноване приміщення ко-
лишнього заводу, швейне підприємство, 
побачив, якою ціною прості люди борють-
ся не просто за виживання, а за збережен-
ня промислового потенціалу України, і 
поставив перед Верховною Радою та уря-
дом не риторичне, а державотворче питан-
ня? Більше того, щоб запропонував шляхи 
його вирішення, організував роботу і конт-
роль за виконанням прийнятого рішення. 
Із цим складніше. 
 Хоча одну таку спробу пригадую. Сво-
го часу прем’єр-міністр України Анатолій 
Кінах особисто був в Укрлегпромі й підпи-
сав Меморандум про співпрацю. У легкій 
промисловості тоді сподівались, що крига 
скресне. Та недовго, як мовиться, музика 

грала. Змінився прем’єр, до відродження 
галузі нікому більше справи не було. 
 Тож і вийшло, як у лісі: зверху по-
шуміло, а внизу стало ще тихіше. Стосов-
но ж легкої промисловості, то це трансфор-
мується так: комедія зверху і трагедія зни-
зу. Можливе й інше порівняння. Плив чо-
вен повноводною рікою. Тридцять років 
тому вода зникла. Що сталося з човном? 
Правильно, сів на дно. Вижили на ньому 
одиниці. От вони й борються за виживан-
ня і своє особисте, і галузі в цілому. А за 
словами філософа, за людську і професій-
ну свободу.
 Зрозуміло, за таких умов один у полі не 
воїн. Галузеві асоціації — це вже відчуття 
ліктя, намагання спільно відстоювати своє 
право, крім усього, на людську гідність і 
свободу. 
 Позбавивши галузь умов розвитку, 
горе-реформатори занесли сокиру руйна-
ції й на наукові та освітні заклади, які го-
тували для неї кадри. І якщо перші впали, 
то флагман освіти легкої промисловості 
— Київський національний університет 
технологій та дизайну  не лише вистояв, 
а й перебрав на себе функції головної на-
уково-дослідної установи галузі. Сьогод-
ні він — серед найпрестижніших універ-
ситетів світу. Його інноваційні технології 

за останні роки відзначені трьома держав-
ними преміями в галузі науки і техніки. 
Він першим серед українських універси-
тетів експортує освітній продукт у Китай, 
де на запрошення місцевої влади відкрив 
український інститут. 
 — Наші вчені, — каже ректор КНУТД, 
академік НАПН України Іван Грищенко, 
— переконані, що реформи в державі слід 
розпочинати з себе, а не чекати директив. 
Виходимо з того, що університет — місце, 
де розпочинається майбутнє. Кожного ок-
ремо взятого студента і держави в цілому. 
Оскільки ми — технологічний універси-
тет, а технології визначають завтрашній 
день, тож і працюємо на нього. 
 Усім відомо, що інноваціям у нас не так 
просто прокладати шлях. Тож в універси-
теті подбали й про те, як пришвидшити 
впровадження наукових розробок у прак-
тику. Досягти цього, переконаний Іван 
Грищенко, можна лише у співдружності 
науки, бізнесу і влади. І запропонував для 
об’єднання зусиль створити Київський ос-
вітній науково-виробничий кластер легкої 
промисловості. 

Для чого нам кластер 
 Не забуваємо, що пріоритетним напря-
мом розвитку України проголошено інтег-
рацію в міжнародну економіку, забезпе-
чення економічних та соціальних стандар-
тів населення. Реалізація цього завдання 
багато в чому залежить від того, як швид-
ко галузевий принцип розвитку замінить 
кластерний. Він характеризується форма-
ми й методами зміцнення взаємовигідних 
зв’язків та взаємодією між економічни-
ми суб’єктами в системі виробництва то-
варів. Крім цього, це спосіб поширення но-

вих знань. В індустрії моди в Україні пра-
цює кілька кластерів. Київський — чи не 
наймолодший. Його особливість — чітко 
заявлена освітня функція. Не випадково 
саме КНУТД виступив ініціатором його 
створення і забезпечує науковий супровід 
діяльності всіх підрозділів. 
 Чому ж новацію підтримали підпри-
ємці як вони оцінюють його роботу? Сло-
во співзасновникам Київського освітнього 
науково-виробничого кластеру легкої про-
мисловості. 

Віктор Ліщук, генеральний директор 
ПрАТ «Чинбар»: 
 — Чому наше підприємство підтримало 
ініціативу ректора КНУТД Івана Грищен-
ка? Вона відкриває перспективу відрод-
ження галузі, створення нових робочих 
місць, піднесення людської гідності. Згор-
нувши у Києві роботу легкої промисло-
вості, влада подала допомогу зарубіжним 
виробникам. Для потреб міста накупову-
ють на мільярди гривень зарубіжної про-
дукції, яку можна і треба виробляти вдо-
ма. Армію й інші силові структури взува-
ють у імпортні черевики. Чи кращі вони 
вітчизняних? Судіть самі. Строк придат-
ності виготовлених в Україні — рік. Заве-
зених — удвічі менший. Нашому ж під-
приємству — 180 років. І ми хочемо, щоб 
його історія продовжувалась. Успіху мо-
жемо досягти, лише об’єднавши зусилля. 
На жаль, найслабшою ланкою в нашому 

об’єднанні виявилась міська влада. Жод-
них зобов’язань, які вона брала на себе при 
входженні у кластер, не виконала. 

Геннадій Косміна, засновник взуттєвої 
фабрики ТОВ «Аматі»:
 — Хто відвідує міжнародну виставку 
взуття, шкіри та хутра, яка щороку про-
ходить у Києві, обов’язково констатує: 
«Взувають столицю в привезені череви-
ки». Чому ж так мало підприємств пред-
ставляють Київ? Відповідь одна: влада не 
досить дбає про відродження легкої про-
мисловості. Тому власники виносять під-
приємства за межі Києва. Тут залиша-
ються лише ентузіасти, які не втрачають 
надію переломити ситуацію. Тому я дуже 
вдячний академіку Івану Грищенку, який 
фактично очолив боротьбу за відродження 
індустрії моди в столиці. 

Людмила Іванова, керівник 
підприємства «Дана-Мода»: 
 — Крім усього, кластер — це піднесен-
ня людської гідності, розширення і захист 
наших свобод. Нас, виробничників, горе-
реформатори принизили неувагою, неро-
зумінням ролі легкої промисловості в де-
ржаві. Водночас науковці КНУТД пропо-
нують технології, які дають можливість 
успішно конкурувати із зарубіжними ви-
робниками. Влада цього не помічає. Як і 
того, що міжнародні експерти, оцінюючи 
роботи молодих українських дизайнерів, 
вважають, що вони можуть стати законо-
давцями моди в Європі. Чи ж є умови для 
цього? Відповідь дає молодь, яка продов-
жувала навчання за кордоном. Вона ствер-
джує, що у КНУТД навчають краще, ніж 
в інших країнах. Проте реалізувати себе 

легше за кордоном. Щоб змiнити ситуа-
цію, ми й створили кластер. 
 Майже тридцять років у державі про-
стежується геноцид галузі. Аби протисто-
яти йому, потрібна опора. Нею є ентузіас-
ти, які борються за виживання і розвиток. 
Цінність ініціативи КНУТД ще й у тому, 
що він об’єднав тих, хто хоче і вміє працю-
вати. В даному випадку ситуація, коли ін-
новація не лише захищає свободу працю-
ючих, а й додає їм сили. 
 Іще одне. Кластер повертає столиці ста-
тус центру а не інноваційної периферії. Іс-
торія його становлення показує, що на-
лежність до периферії вимірюється не кі-
лометрами від географічного чи політич-
ного центу. Центр там, де є інноваційне 
мислення і така ж дія. Тож у столиці скла-
лась унікальна ситуація. Науковці і вироб-
ничники, безсумнівно, — центр. Міська 
влада уособлює периферію кластеру. 
 Чи не тому так склалося, що науков-
ці і виробничники обирають справу на все 
життя і живуть нею? В управлінських 
структурах останні роки склалась ситу-
ація, коли чиновники на відповідальних 
посадах довго не затримуються. Часто го-
ловним критерієм їх призначення є від-
даність вищому керівнику, а не знання 
справи. Будемо сподіватись, що кластер-
ний тип економіки допоможе зламати й 
подібну ситуацію. В цілому ж хоча клас-
тер у даному випадку локальний, але й 
його впровадження порушує глобальні 
проблеми. Якщо чиновники на місцях не 
бажають брати на себе відповідальність, 
то законодавці мають подбати про те, як 
їх зобов’язати не лише мислити, а й дія-
ти інноваційно. Цього вимагають інтере-
си держави. Кластер, підсумовує ректор 
КНУТД лауреат Державної премії в галузі 
науки і техніки академік НАПН України 
Іван Грищенко, — не мода, а необхідність. 
Приміром, у ЄС у кластерах працює со-
рок відсотків зайнятого населення. Чому 
кластер важливий для індустрії? Скажі-
мо, за радянських часів у Києві надход-
ження до міського бюджету від діяльності 
легкої промисловості становило 30 відсо-
тків, а нині — у межах десяти. За цими по-
казниками —  люди, їхній добробут і ком-
форт, а зрештою й майбутнє. Одна спра-
ва, коли молода людина залишатиметься 
жити і працювати вдома, а інша, коли шу-
катиме кращої долі за кордоном.
 Зважмо ще на одне. Київський кластер 
оперативно відреагував на виклики часу. 
Крім продукції широкого попиту, освоїли 
виробництво одягу та взуття для армії, за-
собів індивідуального захисту.
 На жаль, сьогодні в Україні бракує 
необхідної законодавчої бази для класте-
ризації економіки. Тому не діє відповід-
на система. Враховуючи міжнародний і 
власний досвід, вчені КНУТД розробили 
пропозиції для створення умов розвит-
ку елементів індустрії в Україні на основі 
кластерної моделі. Ознайомитись iз ними 
можна, зокрема, з науково-практичної 
монографії «Розвиток кластерного під-
приємництва у легкій промисловості міс-
та Києва».
 І ще один висновок. Не  створення горе-
реформаторами умов для розвитку віт-
чизняної легкої промисловості спричини-
ло те, що світ розглядає Україну як бідня-
ка, скидаючи йому для прикриття тіла но-
шений одяг. Через це держава, яка здатна 
бути законодавцем моди в Європі, прини-
жує себе, а не возвеличує розквітом талан-
тів. Чи ж цього ми прагнемо? Зрештою, не 
забуваймо, що скрізь і всіх зустрічають по 
одягу... ■

ГАЛУЗЬ

Ношений піджак 
iз чужого плеча 
свободи не додає
Київський національний університет технологій та 
дизайну створює умови для співпраці науки, бізнесу і 
влади. Яка ланка в цьому ланцюгу найслабша? І чому?

■

Не  створення горе-реформаторами умов для розвитку вітчизняної 
легкої промисловості спричинило те, що світ розглядає Україну як 
бідняка, скидаючи йому для прикриття тіла ношений одяг.

Українська легка промисловість має славну історію і великий потенціал.
Фото з сайта derkach.com.ua.

❙
❙
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Світлана МИЧКО

 На пресконференції у Тер-
нопільському пресклубі впер-
ше оприлюднено дату прем’єри 
художнього фільму «Червоний. 
Без лінії фронту» (приквелу іс-
торичної кінострічки про вої-
на УПА Данила Червоного, що 
вийшов на екрани у 2017 і здо-
був велику популярність) — він 
вийде у прокат 20 серпня цього 
року. Це вже друга стрічка за 
мотивами відомого роману Анд-
рія Кокотюхи, зйомки якої про-
ходили на Тернопільщині. 
 «Головна місія українського 
кіно — бути ідентифікатором, 
творити ідентичність українсь-
кої нації, тож такі проєкти є 
надзвичайно важливими, — 
сказав на зустрічі з журналіс-
тами генеральний продюсер 
фільму Володимир Філіпов. — 
Те, що попереднього «Червоно-
го» лише в Youtube подивились 
понад 3,7 мільйона людей, і ще 
5 мільйонів переглядів було на 
телебаченні, свідчать про те, 
що люди хочуть дивитися таке 
кіно. І такий успіх — це питан-
ня не касових зборів, а суспіль-
ної ефективності».
 «Це перший для Тернопіль-
щини проєкт такого масштабу 
за роки незалежності України, 
— поінформував, у свою чергу, 
голова комунального підпри-
ємства «Тернопільська кіноко-

місія» Леонід Бицюра. — А для 
нашої кінокомісії це перший 
досвід у вирішенні організацій-
них та фінансових питань та-
кого кіновиробництва. Зйомки 
тривали два роки, за цей час 
чимало жителів області (зок-
рема, таких історичних міст, 
як Бережани та Кременець. 
— Авт.) мали змогу і знятися 
в масовках стрічки, і долучи-

тися до організаційного проце-
су». Також він повідомив, що 
цього року на екрани вийде три 
повнометражні фільми, у ство-
ренні яких Тернопільська кіно-
комісія виступила партнером. 
«Червоний. Без лінії фронту» 
буде одним із них. Відтак за-
значив, що кінематографія є 
для Тернопільщини дуже перс-
пективною галуззю, яка почала 

розвиватися вже на професійно-
му рівні.
 Режисер-постановник філь-
му Тарас Ткаченко зупинив-
ся на деталях та особливостях 
нової кінострічки. «Думаю, 
для більшості фільм буде не-
сподіваним. Глядачі побачать 
польський контекст подій того 
часу. А також переконаються, 
що «упівці» були не якимись 
хуторянами, які лише по лісах 
бігали, а інтелігенцією, людь-
ми міського штибу. Для мене 
це було важливим», — сказав, 

зокрема, він. Також Тарас Тка-
ченко із захопленням відзначив 
одну важливу для кінематогра-
фу особливість області: «У нас 
вийшла хороша історія ще й за-
вдяки тому, що на Тернопіль-
щині добре збереглася стара 
забудова. Щоб зняти довоєн-
ну Польщу, треба було знімати 
тут, бо таке не збереглося вже ні 
у Львові, наприклад, ні навіть у 
самій Польщі. Це — справжній 
скарб! І завдяки цьому, думаю, 
сюди до вас потягнеться ще ба-
гато кінематографістів». ■

 ■ Пане Грегоре, під час недавнього 
інтерв’ю для телебачення ви представ-
лялись політичним радником. У чому 
полягає ваша робота?
 — Це не означає, що я раджу політи-
кам — принаймні, не тільки. Політичні 
зміни неминучі. Але треба розуміти, ко-
рисні вони чи, навпаки, перешкоджати-
муть. Тож я займаюсь аналізом та про-
гнозуванням, а також пошуком можли-
вих рішеннь. Цим я трохи схожий на лі-
каря, який спочатку ставить діагноз, а 
потім робить пропозиції щодо терапії. У 
своїй роботі я зіштовхуюсь із багатьма 
іншими питаннями, часто такими, як 
вирішення кризових ситуацій та, голо-
вне, як їх уникнути.  Наприклад, я по-
яснюю, як потрібно правильно повідо-
мити акціонерам, зацікавленим сторо-
нам, зовнішньому світу про кризовий 
стан компанії. Я допомагаю знайти ви-
рішення та усунути фактори, що приве-
ли до кризи, іноді це означає виявлення 
несправедливості та вживання контрза-
ходів. Лише чіткі, тверезі пояснення до-
помагають проти дезінформації. 
 ■ У своєму салоні у Відні ви часто 
приймаєте українські культурні захо-
ди. Для вас це важливо?
 — Перш за все, мені це дуже подо-
бається. Зараз це може здатися трохи 
дивним, але в мене є відчуття, що я за-

вдячую Україні. Ця країна зробила мою 
сім’ю великою і, звичайно, колектив-
на ідентичність нашої сім’ї — українсь-
ка. Принаймні для тих, хто вважає себе 
українцями, а не росіянами — на жаль, 
ця друга тенденція також була і є. Крім 
того, в Україні так багато чудових тала-
новитих митців! Як можна не хотіти їм 
допомогти?
 ■ Як іще ви підтримуєте Україну?
 — Щодня я підтримую Україну дуже 
простим способом: розповідаючи людям 
про неї у моєму розширеному середови-
щі, а також під час публічних дискусій. 
Багато людей на Заході досі мало знають 
про Україну. Я вже не дивуюсь, але ви-
никають питання на кшталт: «Українсь-
ка мова — це російський діалект?». Або 
«Президент Путін сказав, що україн-
ці та росіяни — це одна нація. Чому ж 
вони всі засмучені Донбасом?». У таких 
випадках час зробити глибокий вдих і 
порахувати до двадцяти... Люди на За-
ході не можуть у цьому допомогти. Мос-
ковська сторона дуже ефективно підда-
ла їх бомбардуванню пропагандою про-
тягом багатьох років.
 ■ У Батурині, в будівлі, яка історич-
но належала родині Розумовських, за-
раз розміщено музей. Як ви з ним спів-
працюєте?
 — Музеєм керує надзвичайно відда-
на директорка Наталія Борисівна Ребро-
ва. Я завжди щасливий, коли можу зно-
ву поїхати туди, тому що завжди є щось 
нове, щоб побачити.
 ■ Недавно ви подарували музею Бату-
рина свою фамільну зброю. Яку саме?
 — Це палаш з  лезом із вуглецевої 
сталі. Походить від володіння гетьмана 
Кирила. Також я привіз до музею оригі-
нал універсалу Кирила та указ цариці 
Єлизавети — вважаю, що вони обидва 
повинні бути в Україні.
 ■ А чи хотіли б ви повернути будівлю 

музею у сімейне майно?
 — Це навіть трішки божевільніше: 
мій прадід Кирило Розумовський приї-
хав до України незадовго до Першої сві-
тової війни і придбав руїни на той час, 
потім приватно профінансував перші 
реставраційні роботи. Якби він не закрі-
пив стіни і не зробив новий дах, ніколи 
б не вдалося знову відкрити будинок у 
2007 році. Але вже тоді мій прадід хотів 
подарувати палац людям як музей. І для 
мене зараз це здійснення його бажання 
через сто років. Ні, я б не хотів поверта-
ти цей будинок, навпаки: я хочу, щоб він 
залишався музеєм та був корисним для 
людей. Я вважаю, що в Україні наступ-
ні сто років музеї будуть ставати ще важ-

ливішими для культурної пам’яті краї-
ни. 
 ■ Чи хотіли б ви отримати українсь-
ке громадянство?
 — Я бажаю цього вже дуже давно. 
Але це досить проблематично через те, 
що Австрійська Республіка дуже не-
охоче допускає подвійне громадянство. 
Якщо громадянин Австрії подає заяв-
ку й отримує громадянство іншої краї-
ни, він ризикує  втратити не лише авс-
трійський паспорт, а й посвідку на про-
живання і роки виплаченого їм пенсій-
ного та медичного страхування... Втім, 
я дуже добре уявляю, як би я жив в Ук-
раїні. Або незабаром, або в похилому 
віці. ■

НАЩАДКИ

«Колективна ідентичність 
нашої сім’ї — українська»
Граф Грегор Розумовський — про московську пропаганду на Заході, свою 
співпрацю з музеєм у Батурині та прагнення отримати українське громадянство

■Прямий нащадок останнього гетьмана 
України Кирила Розумовського зараз 
проживає у Відні, де з ним і зустрівся 
кореспондент Ukrainian Time, щоб роз-
питати про його роботу, підтримку Ук-
раїни і ймовірну зміну громадянства.
Спочатку коротко про пана Грегора. 3 
березня 2020 року йому виповнилося 55 
років, він постійно проживає у Відні, зай-
мається політичним консультуванням. 
Мати Грегора Доротея — уроджена при-
нцеса Солмс-Хоєнсолмс-Ліх. Батько, граф 
Андрій Розумовський, протягом довго-
го часу працював політичним оглядачем 
німецької газети Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Через його роботу сім’я Грегора 
часто змінювала місце проживання, тож 
хлопчик  дитячі роки провів переважно в 
Празі та Франкфурті, але також пожив у 
Гаазі, Парижі та навіть в південноафри-
канському Йоханнесбурзі.
За фахом Грегор Розумовський істо-
рик. Довгий час він працював у відділі 
Європейської комісії, що займався пи-
таннями розширення ЄС. Далі заснував 
власну консалтингову компанію. Украї-
ну вперше відвідав у 1991 році і відтоді 
регулярно приїздить у Київ та Батурин, 
вважаючи Україну своєю батьківщиною.

Граф Грегор Розумовський у батуринській цитаделі.
Фото з сайта umoloda.kyiv.ua.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

Місцевий Голлівуд
На Тернопільщині завершено зйомки 
«Червоного»-2

■

Частину сцен зняли на Тернопільщині за участі тернопільських акторів 
та звичайних людей, які безкоштовно брали участь у зйомці в масовці. 
Дехто навіть отримав ключові ролі у фільмі.
Фото з сайта 20minut.ua.

❙
❙
❙
❙
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«Шух», «Дзвін», «Щука», 
«Тур», «Тарас Чупринка»
 Завдяки скрупульозній ро-
боті історика Андрія Сови вдало-
ся зібрати незнані та малознані 
досі документи, спогади, нари-
си, інтерв’ю, газетні публікації, 
рідкісні фото Романа Шухеви-
ча. Завдяки цьому фактажу вда-
лося об’єктивно розкрити його 
життєвий шлях та актуалізува-
ти чимало питань, які постають 
перед Українською державою на 
сучасному етапі. 
 «Частина суспільства, яка 
через неосвіченість, небажання 
вивчати першоджерела та, пе-
ребуваючи під постійним впли-
вом ворожої до української на-
ціональної ідеї пропаганди, і на-
далі трактує неправильно такі 
українські постаті, — зазна-
чає історик Андрій Сова. — Та-
кий стан речей зумовлений ще 
й тим, що упродовж двох пер-
ших десятиліть існування не-
залежної України була відсут-
ня державна політика історич-
ної пам’яті, що, своєю чергою, 
не сприяло появі ґрунтовних до-
сліджень цих постатей. Брак до-
кументів та матеріалів, фрагмен-
тарне їх використання дослідни-
ками породжувало чимало міфів 
навколо провідних діячів ОУН та 
УПА, що й надалі залишає акту-
альним питанням пошуку, збо-
ру, скрупульозного вивчення та 
введення до наукового обігу пер-
шоджерел. Тільки це дасть мож-
ливість по-новому поглянути на 
життєвий шлях багатьох поста-
тей національно-визвольної бо-
ротьби, допоможе глибше осмис-
лити суспільно-політичні проце-
си тієї доби, сприятиме віднов-
лення історичної пам’яті». 
 Тож яким був генерал Роман 
Шухевич у житті, як поводив 
себе, коли перед ним поставали 
небезпечні виклики? Яким він 
був у повсякденному житті — ли-
цар найвищих нагород УПА, ві-
домий під псевдонімами «Шух», 
«Дзвін», «Щука», «Тур», «Тарас 
Чупринка»? До речі, збереглися 
спогади сучасників Романа Шу-
хевича, завдяки яким стає зро-
зумілим, чому для псевдоніма 
він обрав ім’я «Григорій Чупри-
нка». 
 Як відомо, Григорій Чупри-
нка (1879—1921) — культур-
ний, військовий і політичний 
діяч, розстріляний за участь у 
повстанському русі проти біль-
шовиків. Ярослав Стецько, про-
відний діяч ОУН, публіцист, 
відгукуючись на смерть Рома-
на Шухевича, писав: «Прийде 
час, коли вся Україна ставити-
ме йому пам’ятники слави... Бі-
логорща (місце загибелі Рома-
на Шухевича. — Авт.) буде ко-

лись місцем прощі українських 
патріотів. Львів’янин хотів бути 
продовжувачем того Чупринки, 
щоб символізувати нерозділь-
ну єдність всієї України. Гли-
боку думку висловлено у строфі 
вірша: «Шухевич згинув в Біло-
горщі, щоб жив Чупринка у ві-
ках!» І Чупринка житиме в на-
родній легенді, житиме в тради-
ціях українського війська, в іс-
торії українських визвольних 
змагань».
 Праця Андрія Сови дає мож-
ливість дізнатися про Рома-
на Шухевича не лише як про 
бойового генерала. Чимало ін-
формації є про його риси харак-
теру (інтелігентність, товарись-
кість), уподобання, музичні здіб-
ності (чудово грав на фортепіано 
і скрипці, добре співав, висту-
пав із концертами), військо-
во-фізичну підготовку (займав-
ся лижним спортом, футболом, 
легкою атлетикою, плаванням, 
скелелазінням), про бізнесові та-
ланти (співзасновник рекламної 
фірми «Фама»). 

Реклама на службі в українців
 Яку місію мала «Фама» — 
рекламна фірма Романа Шухе-
вича та Богдана Чайківського, 
яка діяла з березня 1937  по ве-
ресень 1939 у Львові?
  У 1937 році, коли Роман 
Шухевич вийшов із польсь-
кої в’язниці (у 1934-му був 
ув’язнений окупаційною поль-
ською владою за звинуваченням 
в убивстві міністра внутрішніх 
справ Польщі, а через два роки 
поляки судили його вже як чле-
на ОУН разом зі Степаном Бан-
дерою та Ярославом Стецьком. 
— Авт.), вирішив створити су-
часне підприємство, аби роз-
будовувати український бізнес 
та розвивати торгівлю. Оскіль-
ки Роман Шухевич був раніше 
засуджений польським судом, 
він не мав права бути юридич-
ним співвласником підприємс-
тва, тож до справи залучив сво-
го молодшого товариша Богда-
на Чайківського. Останній мав 
вищу торговельну освіту — за-
кінчив Вищу школу закордон-
ної торгівлі у Львові. 
 Чому фірма одержала назву 
«Фама»? Дослідники поясню-
ють, що слово «фама» з латинсь-
кої означає «чутка», «поголос-
ка» — назва легко вимовляла-
ся різними мовами, тож майбут-
ній командир УПА вірив в успіх 
бізнесу. І не помилився. Хоча 
Роман Шухевич не міг офіцій-
но очолювати підприємство, він 
став його ідейним організатором 
та натхненником. Адже біль-
шість успішних ідей, організа-
ційна робота та правильно обра-

на бізнесова тактика, за спогада-
ми Богдана Чайківського, все це 
було заслугою саме Романа Шу-
хевича. 
 Майбутній командир УПА 
мав чудову інтуїцію, добре від-
чував людей, тож знаходив для 
«Фами» порядних працівни-
ків. Передусім Шухевич наймав 
надійних людей, колишніх ук-
раїнських політв’язнів польсь-
кої окупаційної влади, які через 
судимість не могли претендува-
ти на державну службу. До рек-
ламного бізнесу залучалися без-
робітні оунівці — надійні та від-
дані люди. 
  Завдяки грамотному ве-
денню бізнесу, рекламна фір-
ма «Фама» стала швидко випе-
реджати конкурентів. Богдан 
Чайківський підійшов до спра-
ви серйозно, вивчаючи теорію 
рекламного бізнесу. Читав ба-
гато спеціалізованої літерату-
ри, здебільшого німецьких ав-
торів, оскільки саме в німців 
була добре розвинута реклам-

на справа. Першими замовлен-
нями «Фами» були різні неве-
ликі рекламні оголошення, які 
за попередніми домовленостями 
фірма розміщувала в газетах ук-
раїнських кооперацій (зокрема 
«Центросоюзу», «Маслосоюзу») 
та в низці українських часописів 
(зокрема «Діло», «Народна спра-
ва», в журналі «Комар»). Фірма 
не лише писала тексти оголо-
шень, а й художньо оформлюва-
ла тексти оголошень. Причому 
ціни рекламної фірми Шухеви-
ча були значно нижчі, ніж у по-
ляків. 
 Богдан Чайківський зали-
шив про свого побратима цікаві 
спогади, сповнені поваги та теп-
лоти: «Шухевич був усесторон-
ньо розвинутий і дуже цікаво 
говорив. Роман був, як його на-
зивали націоналісти, «105-від-
сотковим». То була найвища 
оцінка тих, хто належав до ОУН. 
Брат його Юрко був на 95%, я 
також на 95%. Роман був дуже 
товариський, компанійський, 
приємний, викликав велику 
приязнь до себе. Підприємство 
«Фама» завдяки Романові пра-

цювало так довго й приносило 
корись ОУН, надавало фінансо-
ву допомогу організації». 
 Коли постало питання про 
безпеку для командира УПА та 
його родини, Богдан Чайківсь-
кий запропонував Роману Шу-
хевичу вивезти родину до Німеч-
чини. «Роман Шухевич катего-
рично відповів: «Ні. Моя родина 
залишиться на рідних землях. 
А як прийдеться там загинути, 
то хоч наші кості удобрять рід-
ну землю, — пригадував Богдан 
Чайківський. — Роман Шухевич 
дуже негативно ставився до еміг-
рації. Вважав, що то переважно 
елемент, не здатний до творчої 
політичної роботи. Зі своєї прак-
тики він знав, що більшість лю-
дей на еміграції міняється, для 
них основним стає заробити як-
найбільше грошей. Еміграція 
дуже нищить людину мораль-
но». 
 Роман Шухевич не зрадив 
справі свого життя, залишив-
шись на рідних землях. Свій ос-
танній бій головний командир 
Української повстанської армії 
Роман Шухевич — Тарас Чупри-
нка — прийняв 5 березня 1950 
року в селі Білогорща біля Льво-
ва. Саме тут розташовувалася 
його остання підпільна кварти-
ра. Його зв’язкова Галина Ди-
дик (псевдо «Анна»), керівник 
Українського Червоного Хрес-
та, щоб не потрапити в руки жи-
вою, хотіла отруїтися. Її вряту-
вали, катували на допитах і 1952 
року засудили на 25 років. 

«Люблю тебе і дітей, але 
Україну більше»
 Родина командира УПА роз-
ділила з ним гірку долю, проте 
на зрадила в найтяжчі хвили-
ни. Дружина Наталія Шухевич 
(13.10.1910 — 28.02.2002) на-
родилася в сім’ї священника Ро-
мана Березинського. «Ми знали-
ся з малих дітей, — пригадува-
ла Наталія Шухевич. — Він був 
вимогливий, але із серцем. Дуже 
добре грав на фортепіано». 
 Коли у січні 1943 року Роман 
Шухевич перейшов на нелегаль-
не становище, німці заарештува-
ли Наталію, безуспішно намага-
ючись через неї натрапити на 
його слід. «Я не була їм потріб-
на, вони сподівалися, що Роман 
здасться, бо в хаті зашилося двоє 
дітей. І коли згодом про це зайш-
ла мова, то Роман сказав: «Ната-
лю, ти знаєш, як я люблю тебе і 
дітей, але Україну більше», — 

згадувала дружина командира. 
 У 1944 році, після створення 
Української головної визволь-
ної ради, Наталія разом із ма-
мою та дітьми мали виїхати на 
Захід разом з іншими учасника-
ми визвольного руху. Проте На-
талія навідріз відмовилася зали-
шити свого чоловіка й Україну. 
Для себе давно вирішила — поп-
ри все, розділить долю суджено-
го. І залишитися на рідних тере-
нах зі своїм народом. 
 Перед арештом Наталія пе-
ребувала в селі Більче на Старо-
самбірщині в родині греко-ка-
толицького священника о. Ми-
цака. Через сувору конспірацію 
до Наталії не можна було діста-
тися. Це могли зробити лише 
зв’язкові, які прийшли переві-
рити, в яких умовах живе роди-
на керівника визвольного руху. 
Тоді було заплановано, що На-
талія переїде в іншу місцевість 
як переселенка з Польщі (разом 
iз родиною). Проте коли наступ-
ного разу зв’язкові прибули на 
Старосамбіршину, то дізналися 
прикру новину. 17 липня 1945 
року енкаведисти за  арештува-
ли о. Мицака і всіх, хто жив у 
нього.
 Юркові, синові Романа Шу-
хевича, тоді виповнилося лише 
12 років; донечка Маруся мала 
неповних п’ять років. Дітей від-
правили до Чорнобиля у дитя-
чий будинок, а пізніше переве-
ли до м. Сталіно (тепер Донецьк). 
У 1947-му Юрій утік iз дитячо-
го будинку, де через підпілля 
встановив зв’язок із батьком. У 
березні наступного року Юрко 
вирушив до Донецька, щоб ви-
красти сестру з дитячого будин-
ку. Там його заарештували і за-
судили на десять років за зв’язок 
з ОУН. 
 Загалом Юрій Шухевич від-
був 35 років ув’язнення у ра-
дянських концтаборах та на за-
сланнях тільки за те, що був си-
ном героїчного генерала УПА. І 
не відмовився від ідей свого бать-
ка. Страдницький шлях судився 
і дружині Романа Шухевича — 
табори, заслання, фізичні та мо-
ральні тортури. 
 ...«Ясність в думанні, прав-
да в говорінні, рішучість у 
чині», — так характеризував 
Романа Шухевича професор 
Степан Шах. Справедливість 
цих слів генерал Шухевич під-
твердив усім своїм жертовним 
життям, присвятивши його бо-
ротьбі за вільну Україну. ■

ПОСТАТЬ

Легендарний провідник
Роман Шухевич чудово грав на фортепіано і скрипці, добре співав, займався лижним спортом та плаванням 
і був співзасновником рекламної фірми

■

Наталія ОСИПЧУК 

Березневий день 70 років тому став датою загибелі головного 
командира УПА, провідника Організації українських націоналістів 
(ОУН) генерала Романа Шухевича (1907—1950). Його життєвий 
чин є відбитком тієї унікальної доби, коли українці виборювали 
свою незалежність. Роман Шухевич заплатив найвищу ціну, пок-
лавши на вівтар незалежності життя всієї своєї родини. Він казав: 
«Українці повинні мати Героїв у своїй землі. Можливо, я буду єди-
но похований тут. Бо майбутнє є там, де з могил воскресають вої-
ни». 
Аби краще усвідомити виняткову силу та гарт легендарного про-
відника, звернімося до унікального видання — праці «Роман Шу-
хевич у громадсько-політичному житті Західної України 1920-1939 
років: спогади, документи, світлини» історика Андрія Сови.

Роман Шухевич із сестрою Наталією. Львів, 1930-ті рр.
Архівне фото.

❙
❙

Роман був, як його 
називали націоналісти, 
«105-відсотковим».



 ПОЛІТПАРНАС

Диптих
Василь КЛІНЧАК
Київ 

Монолог українки

Як прокидаюся уранці,

боюсь синьйору розбудить.

Вона встає в якомусь трансі,

як не своя в злощасну мить.

І починається: «А хто ти?»

Мені вже звичний цей курйоз.

І вся моя тепер робота — 

терпіти вранішній склероз. 

Коли минає час обідній,

І пані знову засина,

чого мені чекати, бідній?

Крім неї, в домі я одна.

Вона, як правило, на цей раз

вже не така після спання:

уже нема страшних істерик,

таких, як на початку дня.

Уся вже нібито притомна.

І ніби лагідна така.

І у своїх проханнях скромна.

Очима вгадує, шука

когось у тім сумнім маєтку.

І я здогадуюсь, кого.

Само собою очевидно — 

синочна рідного свого.

Його нема. Я замість нього.

Він десь далеко, він не тут.

Терпіть не хоче він такого,

коли його не впізнають.

А я терплю таке щоднини.

Не уривається терпець.

Чи всі такі ми, з України?

Не знаю.

Хай би йому грець...

Таке, Європо...

З часів Монтеккі й Капулетті

по всій Італії розкол.

Ніщо не кануло у Лету,

а боротьба, як за престол.

Роди і далі ворогують,

породичатись не дають

тим, хто кохає й ризикує

їх зрадити. І в тому суть.

І родичаються, буває,

якісь віддалені гілки. 

І що на шлюб отой чекає,

 про це нікому не втямки.

В потомстві є конкретний вияв.

Такий, наприклад, як склероз,

що проявляється, на диво,

зазнаючи метаморфоз.

І на чиє воно щодення?

А все на наших жіночок, 

Що все витримують смиренно

Біля чужих тих болячок.

Таке, Європо склеротична!

Ти теж буваєш в забутті.

— А хто така ти? — істерично

кричиш в якомусь сум’ятті,

кричиш на нашу Україну,

І все її не впізнаєш.

А коли приступ той покине,

такою доброю стаєш,

хоч прикладай тебе до рани.

То все до часу, до пори.

Спитай, чому не люблять ранок 

жінки вкраїнські — хоч умри...  ■

■ Г. ПЛАХОТНЮК
Суми

Є дві стратегії розвитку подій щодо по-
дальшої долі Української держави та ук-
раїнської нації.

Стратегія перша
 Найголовніший і визначальний курс 
України — побудова європейської націо-
нальної держави, євроінтеграція і вступ до 
НАТО.
 Хочу розпочати з аксіом-дороговказів 
нашого національного лідера Тараса Гри-
горовича Шевченка: «В своїй хаті своя й 
правда, і сила, і воля...». Шевченко закли-
кає всіх українців побудувати свою держа-
ву, свій український дім, у якому кожна 
людина була б вільною, заможною і щас-
ливою. Схоже, нова влада не дуже перей-
мається європейський курсом і побудовою 
національної держави. Курс на євроінтег-
рацію і вступ до НАТО розмитий і нечітко 
визначений. Немає навіть натяку на цей 
курс. За сценарієм Коломойського, ми сьо-
годні спостерігаємо грандіозний «шухер»: 
зебіли готують Україну до перезаснуван-
ня в «Новоросію». Зеленський каже прав-
ду: «Україна знову стане єдиною». Тільки 
він має на увазі вже не Україну, а «Ново-
росію» з новоросами, які трансформуються 
в «рускій народ». Прикро, що 73% україн-
ців — це все той-таки «радянський народ», 
національно несвідомі малороси (73%), які, 
не читаючи ні програми кандидата у прези-
денти Зеленського, ні програми новоспече-
ної партії «Слуга народу», зробили вибір не 
на користь України. Ми нудимо світом, че-
рез це і таке ставлення до нас у світі.
 «Пекельних мук безкраїй ряд...» продов-
жується знову й знову. Набатом звучать сло-
ва Шевченка: «Схаменіться! Будьте люди, 
бо лихо вам буде...» Дуже прикро, що 73% 
зебілів поділяють і підтримують цей зловіс-
ний план. Вони як піонери, завжди готові 
стати новоросами, мотивуючи це тим, що і 
вони колись у школі російську мову вивча-
ли. Це шлях до втрати ідентичності, до ви-
родження української нації, до її зникнен-
ня.
 «Возвеличу
 Малих отих рабів німих!
 Я на сторожі коло їх 
 Поставлю слово».
 Чому центральним стовпом величного 
українського дому є українська мова? Шев-
ченко дає чітку відповідь і гарантує відро-
дження української нації, бо на сторожі 
буде рідне українське слово, яке він вважав 
святим:
 «Ну що б здавалося, слова...
 Слова та голос — більш нічого.
 А серце б’ється, ожива,
 Як їх почує!.. Знать, од Бога
 І голос той, і ті слова
 Ідуть меж люди!»
 Біблія підтверджує цей дороговказ: «Бо 
коли я молюся чужою мовою, то молиться 
дух мій, а розум без плоду!» (Посл. до кор. 
14.14). Для чого нам, українцям, розум без 

плоду? Ідеологи «руского міра» намагають-
ся насамперед знищити українське слово, а 
нація зникне сама собою, бо без мови — не-
має нації. 73% українців готові відцурати-
ся від своєї мови, відцуратись від того слова, 
що мати співала. Їх влаштовує «Новоросія» 
і російська мова.
 Нинішній уряд фактично саботує впро-
вадження закону про забезпечення функ-
ціонування української мови як держав-
ної. За словами Зеленського, «питання 
мови дуже розхитує суспільство». Хоча у 
всіх країнах воно є консолідуючим факто-
ром. Не мова розхитує суспільство, а особ-
ливо Зеленський руйнує стабільність та ос-
нови державності. Рукою на Конституції 
України він присягав бути гарантом її до-
тримання і виконання законів. «Не топчіте 
Святого закона», гнівався Шевченко. Тре-
ба правду казати — чи є для Зеленського ук-
раїнське близьким і рідним? Так, він грома-
дянин України, але не етнічний українець. 
Навчався він у російськомовній школі, а 
згодом у виші — російською мовою. Не ук-
раїнська в нього душа. Українська мова для 
«новобранця» Зеленського не є пріоритет-
ною. «Кварталівці» нею користувались, 
щоб над нею поглузувати. Звісно, він не ра-
див би переводити російськомовні школи на 
українську мову навчання свідомо порушу-
ючи святий закон — Конституцію України 
і новий мовний закон. До президентства Зе-
ленський ніколи не спілкувався українсь-
кою мовою, тому вона й звучить із його вуст 
незграбно, роздільно, по складах. Чи чув 
пан президент, що заповідав нам наш націо-
нальний лідер Шевченко? Видно, що Тарас 
Григорович для нього національний ліде-
ром не є і бути не може.
 Помісна церква в Україні є запорукою 
стабільності Української держави, єдності 
та згуртованості. У Біблії сказано: «Христос 
для волі нас визволив. Тож стіймо в ній та не 
піддаваймося знову в ярмо рабства!» (Посл. 
св. апос. Павла до галатів. 5.1). У рабстві ми 
вже були понад 300 років. Що ми там забу-
ли? Ярмо?
 Століттями наша історія спотворювала-
ся. Сьогодні дуже важливо відновити істо-
ричну справедливість, правдиву історію без 
міфів.
 Заводи і фабрики вже попливли олігар-
хам. На черзі — земля. Комуністи нав’язали 
в Україні великотоварне сільгоспвироб-
ництво, яке знищує села і, зрештою, тери-
торіальні громади. В Китаї Ден Сяопін впро-
вадив дрібнотоварне с/г виробництво і було 
вирішене таким чином питання виробниц-
тва сільськогосподарської продукції. США, 

Німеччина, Англія, Франція також зорієн-
товані на розвиток середніх і малих фер-
мерських господарств. Землю, закріплену 
колись за колгоспами і радгоспами, повинні 
обробляти місцеві фермери (300-400 га) або 
місцеві кооперативи на пайових умовах.
 Сьогодні влада вже починає виконувати 
глобальне завдання — підготувати Украї-
ну до перезаснування в «Новоросію». Відбу-
вається це за всіма напрямами. У світі «Но-
воросія» і новороси з російською мовою всіх 
влаштовують. Мала рацію Оксана Забужко 
— українська нація готується до колектив-
ного самогубства. На армію вже виділено 
менше коштів, ніж на 2019 рік, руйнуєть-
ся економіка, гальмується функціонування 
української мови як державної, нівелюєть-
ся діяльність помісної церкви, на догоду 
всім сусідам підлаштовується історія, на-
ціональні цінності, наша самобутність. Від-
повіді на становлення Української держави, 
відродження української нації, утверджен-
ня, розвиток і функціонування української 
мови, правдиву історію, відновлення істо-
ричної справедливості, створення єдиної 
помісної церкви, національну єдність і згур-
тованість, формування національного духу, 
подолання рабської психології, комплексу 
меншовартості шукаймо у Шевченка. Він 
постійно звертався до українців: «Молюсь: 
Господи, внуши їм уст моїх глаголи».

Стратегія друга
 Мета кремлівського керівництва — зруй-
нувати незалежну Українську державу. 
Росію і Путіна зокрема ніколи не влаштує 
незалежна Українська держава з держав-
ною українською мовою і помісною церк-
вою. А наша влада робить небезпечні кро-
ки. На виборах уперше було використано 
технологію нашіптування, коли нашіпту-
вачі в кожному місті та селі, в найлюдніших 
місцях — на ринках, у кінотеатрах, громад-
ському транспорті, відділеннях пошти, на 
автостанціях повідомляли ніби по секре-
ту, що всі голосуватимуть за Зеленського. 
І така агітація поширювалася в геометрич-
ній прогресії. Як виявилося, Коломойський 
— хороший сценарист, режисер і постанов-
ник. За його сценарієм тепер відбуваються 
всі події в Україні, а обрані виконавці гра-
ють свої ролі, хоч і те, й друге виходить кос-
трубато. 
 «А тим часом вороженьки
 Чинять свою волю — 
 Кують речі недобрії»,
 — ніби передбачив Кобзар.
 Отже, час покаже, яку стратегію-долю 
обере «отой убитий» український народ. ■

Весна іде — весні дорогу: в Холодному Яру, що на Черкащині, цвiтуть червонокнижні підсніжники.❙

НАЦІЯ

«Умудрітеся, немудрі...»
Яке майбутнє обрали Українi та своїм дiтям 73% виборцiв 
Зеленського

■
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Невивчена спадщина
 Член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва 
України Володимир Маркар’ян, 
відомий у Полтаві й не тільки як 
майстер художнього різьблення 
по дереву, дерев’яної скульпту-
ри, ручної вибійки на тканині, 
форм для пряників, мозаїки зі 
скла на керамічній основі, цьо-
го разу у виставковій залі Пол-
тавського краєзнавчого музею 
імені Василя Кричевського 
представив першу персональну 
виставку як кахляр, реконстру-
ювавши понад 50 пічних лицьо-
вих неполив’яних сюжетних та 
орнаментальних кахлів XV—
XX століть iз 11 регіонів Украї-
ни, знайдених під час археоло-
гічних розкопок. Витратив на 
це, за його словами, два роки. 
Усі кахлі, наголошує, вигото-
вив власноруч (помічників до 
цієї роботи не залучав) і дуже за-
доволений результатом. Майс-
тер вважає: старовинні кахлі — 
це велика національна спадщи-
на, повною мірою досі, на жаль, 
не вивчена. Оригінальність ек-
спозиції ще й у тому, що на ній 
репрезентовано не лише давні 
(часто власноруч відновлені па-
ном Володимиром) кахлі та їхні 
реконструйовані копії, а й вирі-
зані різцем дерев’яні форми. Бо 
оригіналів останніх, на жаль, у 

жодному музеї не збереглося. 
Автор експозиції пояснив, що 
представив ці кахлі, які нібито 
пройшли крізь товщу віків, на 
суд загалу задля того, аби пока-
зати, що заслуга в їхньому по-
ширенні й розквіті належить не 
тільки кахлярам, керамістам, 
а найперше — різьбярам, котрі 
виготовляли форму, виражали 
художній зміст у глибоко сим-
волічному за своєю суттю зобра-
женні.

Сакральний код на печі
 Чому саме неполив’яні пічні 
кахлі?
 — Розписані поливою кахлі 
належать уже до пізніших часів 
— це в основному голландські, 
косівські, російські за витока-
ми. Мене ж більше цікавлять 
саме первісні неполив’яні тера-
котові кахлі, що сягають гли-
бини віків, — зізнається ав-
тор виставки. — Невипадко-
во, коли заходиш до виставко-
вої зали, ніби відчуваєш подих 
століть. Узагалі пічна кахля — 
це унікальне явище, у ній за-
карбований сакральний код. 
Обкладена кахлями піч в ук-
раїнській хаті завжди займала 
центральне місце. Вона давала 
тепло, комфорт, а тому нерідко 
асоціювалася з небесним світи-
лом. Тож, як бачите, у багать-
ох рельєфних зображеннях ка-
хель прослідковується один із 
найдавніших символів у світі, 

поширений і в культурі україн-
ців, — солярний знак, що поз-
начає сонце і втілює світло та 
тепло. Одним із найулюблені-
ших і найпоширеніших в ук-
раїнському народному мистец-
тві був і символ Дерева життя, 
він теж у тому чи іншому виг-
ляді досить часто повторюється 
на рельєфних зображеннях ка-
хлів. Ось перед вами оригіналь-
на пічна лицьова кахля «Дерево 
життя» ХVІІІ століття, знайде-
на під час археологічних розко-
пок у селі Настасівка Хорольсь-
кого району, а це її реконструк-
ція в моєму виконанні. Фак-
тично це старовинна рельєфна 
народна картина, що має не-
повторну енергетику. Бо кож-
на лінія в ній жива. Відверто 
кажучи, у мене було багато про-
позицій щодо місця цієї вистав-
ки, але я обрав саме краєзнав-
чий музей, бо, скажімо, на його 
вхідних дверях вирізьблене Де-
рево життя, ідентичне оцьому, 
що зображене на старовинній 
кахлі.
 Дуже цікавими є кахля під 
назвою «Жолдаки» із зобра-
женням таких собі мушкетерів, 
що належить до ХVІІ століт-
тя (знайдена вона на Черка-
щині), або «Адам і Єва» також 
ХVІІ століття (її знайшли під 
час розкопок на Волині). А от 
узагалі унікальна кахля того ж 
таки ХVІІ століття «Козак і ко-
зачка», на якій зображена ук-
раїнська жанрова сцена (оригі-
нал знайдено в селі Бірки Кро-
пивницької області). Досить 
часто стародавні майстри вда-
валися до образу Юрія Змієбор-
ця, бо він нерідко в тому чи ін-
шому варіанті повторюється на 
кахлях. Дуже поширеним був 
малюнок «Два леви» (така ках-
ля знайдена в Батурині на Чер-
нігівщині), як, власне, й бага-
то інших зооморфних зобра-
жень (поміж них кахля «Лев» 

(ХV століття), знайдена на те-
риторії Києво-Печерської лав-
ри, а також «Дракон» (ХVІІ 
століття) з Королівського за-
мку на Закарпатті). А от ках-
ля «Геральдичний лев» (ХVІІ 
століття) з колекції Петра Лі-
нинського, знайдена в місті 
Жовква Львівської області, 
перегукується з гербом Льво-
ва. Унікальні й кахлі «Право-
славна» та «Килимова» (ХVІІІ 
століття), знайдені на території 
Полтавської фортеці, — власне, 
усіх не перелічити. Цікаво, що 
іноді автор відтворював кахлю 
зі зразка, дуже пошкодженого 
часом, або й узагалі зі знайдено-
го маленького фрагмента!

Форма і зміст
 А ще на виставці представ-
лені й суто авторські роботи на 
різні теми. Тут тобі й козаки, 
які пливуть на Босфор, і голо-
вні божества, котрим поклоня-
лися наші давні предки, — Ве-
лес та Перун…
 — Свого часу я мав майстер-
ню в «Зеленбуді», де 13 років 
вирізав дерев’яні скульпту-
ри, які представляв як на за-
кордонних, так і всеукраїнсь-
ких конкурсах, симпозіумах, 
фестивалях народного мистец-
тва, — пригадує Володимир 
Маркар’ян. — Тоді нерідко вда-
вався до образів божеств, від-
так захотілося відобразити їх і 
на кахлях. А оце перше зобра-
ження тризуба. За князя Воло-
димира була знайдена стріла з 
наконечником у вигляді тризу-
ба. Я його реконструював і уя-
вив собі, який вигляд він мав 
би на кахлі. А це мій погляд на 
те, якою була кахля у Трипіл-
лі. Ось іще одна моя розробка 
кахлі, в основі якої лежить ма-
люнок герба Війська Запорозь-
кого.
 За зізнанням автора, у ньо-
го було бажання не просто пред-
ставити кожну давню кахлю ок-
ремо, адже вона по-справжньо-
му виграє тоді, коли в поєднан-
ні з іншими становить своєрідну 
мозаїку. Відтак одні й ті самі ка-
хлі повторюються, що дає змогу 
уявити, який вигляд мала б об-
лицьована ними піч.
 Окрім усього, умілець від-
творив давню технологію тис-
нення кахлів із різьблених 
дерев’яних форм. Тож не може 
спокійно дивитися телетранс-
ляції майстер-класів із виготов-
лення кахлів, коли за основу бе-
реться гіпсова форма. Бо в давні 
часи ніякого гіпсу не було. 
 — Насправді виготовляли 
дерев’яні форми — я якраз і 
представив їх на виставці. Вирі-
зати зразок потрібно було таким 
чином, щоб на кахлі отримати 
дзеркальне відображення, — 

усе це не так просто. Недарем-
но дерев’яні форми для виготов-
лення кахлів коштували дуже 
дорого, — констатує майстер. 
— Так само цінувалися й фор-
ми для пряників. І після того, 
як я підняв цей пласт, близько 
10 підприємств в Україні поча-
ли працювати з моїми формами, 
відродивши автентичну випіч-
ку, зокрема в Полтаві виготов-
ляли досить смачні пряники-
«веселяники».
 Одну з дерев’яних форм за-
мовила й київська майстер-
ня «Глинар», яка робить су-
часні каміни й облицьовує їх. 
І хоч нині відбувається тяжін-
ня до гіпсових форм, їх, за сло-
вами Володимира Маркар’яна, 
не зрівняти з дерев’яними, тис-
нення з яких мають особливу 
енергетику.

Забутий комфорт
 У чому ж унікальність ка-
хлі? Це не просто плитка, ствер-
джує пан Володимир, адже з ін-
шого боку до неї прилягає так 
звана румпа, товщина якої ся-
гає 6-7 сантиметрів. Тобто це 
унікальна конструкція, яка, 
окрім естетичної, мала й неаби-
яку практичну функцію: після 
того, як протоплювали, піч уп-
родовж двох діб зберігала теп-
ло. Із введенням системи цен-
тралізованого опалення потре-
ба в кахельних печах відпала, 
через що кахлярство почало 
занепадати. Проте Володимир 
Маркар’ян переконаний, що 
ще настане час, коли кахля от-
римає друге життя. 
 — Централізоване опалення 
— для багатьох нині болюче пи-
тання. Іще Дмитро Менделєєв 
зауважував, що топити природ-
ним газом — усе одно, що купю-
рами. Рано чи пізно нам дове-
деться від нього відмовитися. 
І якщо всередині конструкції з 
об’ємних кахлів провести елек-
троспіраль, повірте, вона буде 
дуже економною. Просто ця 
ідея чомусь нікому не спадає на 
думку. На жаль, ми дуже легко 
відмовляємося від надбань по-
передніх поколінь. Уявіть собі, 
п’ять століть люди використо-
вували кахлі, які давали їм від-
чуття тепла, комфорту, а потім 
узяли й забули про них. Думаю, 
цю тему ще досліджувати й до-
сліджувати. Щодо мене, то я 
зробив у цій царині лише пер-
ший крок. Хочу доробити давні 
кахлі з інших регіонів України 
й підготувати до друку видан-
ня, в якому все осмислити, — 
ділиться планами пан Володи-
мир.
 Виставка триватиме до 5 
квітня. Тож усі охочі ще ма-
ють змогу її відвідати й відчути 
енергетику живої кахлі. ■

НАРОДНІ УМІЛЬЦІ

Реконструкція тепла
Майстер представив виставку неполив’яних пічних кахлів 
за старовинними зразками

■

За словами Володимира
 Маркар’яна, він хотів 
показати, що заслуга в поширенні 
й розквіті кахлів належить не лише
кахлярам, а найперше різьбярам,
котрі створювали дерев’яну форму.
Фото автора та з особистого архіву 

Володимира Маркар’яна.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

На реконструкцію понад 50 пічних кахлів із різних регіонів України 
Володимир Маркар’ян витратив два роки.

❙
❙

На відкритті експозиції.
Фото з сайта pkm.poltava.ua.

❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава
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Микола ГРИНЬ,
Член Національної спілки журналістів 
України, лауреат мистецько-літературної 
премії імені Пантелеймона Куліша

 Вислів безпосереднього очевид-
ця драматичних подій в Україні, який 
п’ять місяців жив у Ніжині, я невипад-
ково використав у ролі заглавної тези 
своїх нотаток про книгу, яка побачила 
світ наприкінці минулого року — «На-
риси історії Ніжина козацької доби». 
(Відповідальний редактор та упоряд-
ник Олександр Морозов. Збірник публі-
кацій та документів. Ніжин 2019. 336 с.) 
Думка авторитетного вченого з Балкан 
яскраво характеризує тогочасну політи-
ку царської Росії не тільки стосовно на-
шої Хмельниччини-Гетьманщини, а й 
інших сусідніх та більш віддалених від 
неї держав. А ще вона дозволяє краще 
зрозуміти складність суспільних про-
цесів, що відбувалися за часів буремної 
доби української історії. 
 Звісно, не один Юрій Крижанич 
так різко оцінював тогочасну політи-
ку Московії. Гетьман Демко Ігнатович 
теж мріяв зробити, аби «в Україні і нога 
московська не стояла». Саме про це, за 
власними принизливими самооцінка-
ми, доповідав «убогий хробак», «не лю-
дина» та «недостойний богомолець», 
гетьманський радник протопоп Симе-
он Адамович в білокам’яну. А до цих 
слів додавав, гетьман «великий ворог, 
а не друг пресвітлій царській милості». 
Згубність політики Москви в напрямі 
ліквідації української державності ро-
зуміли й інші представники козацької 
старшини, зокрема й  ніжинські пол-
ковники Григорій Гуляницький та Ва-
силь Золотаренко, які доклали зусиль 
до розірвання Переяславського догово-
ру 1659 року і присягнули на вірність 
польському королю, аби держава йшла 
європейським шляхом розвитку. Саме 
такий спершу обрав і Богдан Хмельни-
цький. У книзі доречно згадується  від-
повідь гетьмана московським послам, 
що він ніколи не відстане від шведсько-
го короля. «Бо у нас союз і приязнь і зго-
да давня. І шведи — люде правдиві, — 
на що слово дали — додержують». 
 Могутнім набатом звучать у книзі 
слова представника тогочасної біло-
руської шляхти Костянтина Поклонсь-
кого до полковника Івана Золотарен-
ка не зраджувати своєї вітчизни служ-
бою московському царю. Доречно до-
дати, що цей же шляхтич заявляв про 
свою готовність скласти присягу не 
московським боярам, а українському 
гетьману Богдану Хмельницькому. Бо 
від тих бояр лише золоті слова звуча-
ли. Насправді ж «железные вольности 
на ногах надавали...» Тобто заковували 
в кайдани. Можна й далі цитувати сло-
ва авторів актуальних і таких корисних 
у наш час досліджень із цієї книги віт-
чизняної історії. Історії, яку ще доне-
давна ховали від народу за пудовими 
замками. Спершу цербери російської, 
а потім і радянської імперій. Врешті, 
крига стала скресати. З наших вуст за-
звучало, що народ, який забуває влас-
ну історію, приречений повторити і пе-
режити її знову. Правильні слова. При-
кро лише, що за гучними гаслами мало 
хто робить реальні кроки, аби знати 
і пам’ятати нашу історію і, головне, 
уникнути прикрих помилок і не повто-
рити нової руїни. 
 Тому досить приємною несподіван-
кою для багатьох шанувальників історії 
рідного краю став вихід щедро ілюст-
рованої книги «Нариси історії Ніжи-
на козацької доби». Тисячолітнє місто 
ніколи не було обділене увагою істори-
ків, краєзнавців, дослідників старови-
ни і сучасності. Присвячували вони свої 
роботи різним періодам життя і посту-
пу славного древнього, але вічно юно-

го Ніжина. Була в полі зору і нелегка 
доля краю в періоди Хмельниччини-
Гетьманщини та Руїни. Але все це було 
розкидане в різних малотиражних нау-
кових збірниках, журналах, альмана-
хах. Що вже говорити про системне за-
лучення цих досліджень в освітній чи 
науковий процес, коли не кожному ба-
жаючому чи й науковцю було під силу 
ознайомитися і використовувати ці ма-
теріали, аби мати більш-менш цілісну 
панораму історії потужного військового 
формування у складі Війська Запорозь-
кого та водночас стратегічно важливої 
найбільшої територіально-адміністра-
тивної одиниці української козацької 
держави, яким був Ніжинський козаць-
кий полк у XVII-XVIII століттях. Адже 

цей полк за весь період свого існування 
відігравав одну з ключових ролей в іс-
торії Лівобережжя, бо став провідним 
центром українського державотворен-
ня, столичним полком, у межах якого 
розташовувалися дві гетьманські сто-
лиці — Батурин та Глухів, справжнім 
дипломатичним осередком держави. 
 Потрібно сказати, що з нагоди 370-
річчя від часу утворення цього коза-
цького полку у місті відбулося немало 
яскравих і важливих подій. Віхи історії 
ніжинського козацтва стали темою дис-
кусій міжнародної науково-практич-
ної конференції. Врешті, у середови-
щі нинішніх літописців знайшовся й 
ініціатор, історик і краєзнавець Олек-
сандр Морозов — директор бібліотеки 
та Музею рідкісної книги Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Гоголя та музейної кімнати відомого мо-
реплавця, океанографа Юрія Лисянсь-
кого, протоієрей Православної церкви 
України. Саме він звалив на свої плечі 
важку ношу відповідального редактора 
та упорядника та ще й коректора досить 
корисної і давно бажаної книги.
 Без перебільшення можна тверди-
ти, що видання дозволяє усвідомлюва-
ти важливість та унікальність саме цьо-
го періоду вітчизняної історії, за слова-
ми Олександра Морозова, не як фоль-
клорно-етнографічного феномену, а 
героїчного періоду становлення та роз-
витку української державності, під час 
якого відбувалися хай і суперечливі, 
та все ж необхідні процеси національ-
но-релігійної самоідентифікації, фор-
мування державних інституцій, народ-

ження та зростання національної еліти 
нової доби. Бо саме тоді на пік розвит-
ку України вийшли такі державотвор-
чі моменти, як повстання під проводом 
Богдана Хмельницького, боротьба за 
здобуття Гетьманщиною незалежності, 
трагічний період Руїни, правління Іва-
на Мазепи, гайдамацький рух, зокрема, 
Коліївщина, втрата суверенітету й авто-
номії гетьманської України наприкін-
ці XVIII століття. А відлуння тих подій 
ми можемо чітко простежити і в ХІХ та 
ХХ століттях. Та навіть у другому деся-
тилітті нинішнього століття мудрі дум-
ки Юрія Крижанича про агресивність 
нашого північного сусіда не втрачають 
актуальності. Бо, як і в часи Івана Мазе-
пи, російський чобіт, за словами відомо-
го історика— документаліста Юрія Ми-
цика, став чавити українську держав-
ність з небувалою досі силою.
 Поруч з Олександром Морозовим ав-
торами публікацій в книзі виступають 
професор місцевого університету, док-
тор історичних наук Євген Луняк, за-
відувач відділу місцевого краєзнавчого 
музею, магістр історії Роман Желєзко, 
кандидат історичних наук, доцент уні-
верситету, голова Ніжинського товарис-
тва «Просвіта» Ольга Ростовська, кан-
дидати історичних наук, доценти Олек-
сандр Желіба та Максим Потапенко і, 
так би мовити, новачки-початківці на 
ниві дослідництва краю магістр історії 
переможець Всеукраїнського конкурсу 
студентських робіт Михайло Ломоно-
сов та вчителька історії і правознавства 
міської школи №12 Людмила Лесик. 
 Для кожного з них історія є інстру-
ментом, який допомагає прогнозувати 
суспільний розвиток, розкриває прав-
ду про минуле, розставляє акценти і за-

побігає маніпуляціям. Використовуючи 
принципи актуальності, об’єктивності, 
мультикультурності, людиноцентризму 
та новизни пошуку в розширеній остан-
нім часом архівній та джерельній базі, 
в тому числі й закордонній, автори пуб-
лікацій значно збагатили спектр дослід-
жень, більш глибоко проаналізували іс-
торіографічну спадщину, краєзнавчі ма-
теріали. Це дозволило акцентувати ува-
гу не тільки на датах і подіях, що з ними 
пов’язані, а підійти до всіх досліджень 
минувшини критично, дискутуючи з ус-
таленими поглядами на окремі події та 
історичні проблеми. 
 За словами Ольги Ростовської та Ро-
мана Желєзка, науковий інтерес до іс-
торії козацько-гетьманської доби, ви-
світлення діяльності політичних діячів 
зі збереження української державності в 
контексті європейських зовнішньополі-
тичних відносин XVII-XVIII століть виз-
начають актуальність такого досліджен-
ня. До цієї думки я б додав важливість 
і необхідність усієї книги нарисів. Бо у 
полі зору авторів такі важливі віхи на-
шої історії, як сумнозвісна Чорна рада 
в Ніжині та роль у ній козацької стар-
шини, духовенства, місцевої «черні» та 
інших верств населення, тогочасна сим-
воліка козацького війська та органів 
місцевої влади, роздуми над сакральни-
ми пам’ятками грецької культури в Ні-
жині та їх значення в духовному розвої 
жителів, інші проблеми, які навіть че-
рез кілька століть не втратили своєї зло-
боденності. Таким ретельним підходом 
вони спонукають нас, читачів, до само-
аналізу, робити висновок із події. І що 

важливо — засвоювати такі історичні 
уроки, щоб не повторити помилок.
 Феномен цієї книги полягає в тому, 
що вона повністю присвячена досить 
важливій темі — українському козац-
тву, яке займає гідне місце в історії де-
ржавотворення України, яке пережило 
злети і падіння, було геть знищене, а його 
колиска — Запорозька Січ — сплюндро-
вана «Єкатєріной второй» та її посіпака-
ми. Трохи раніше нею ж був скасований 
і полково-сотенний адміністративний 
устрій Лівобережної України. Щоб вит-
равити з душі українців козацьку воль-
ницю, спершу імперська, а згодом і ком-
партійна совіцька машина зробили все 
можливе, аби цю героїчну сторінку іс-
торії майже геть викреслити з літопису 
нашого життя. Досить нагадати лише 
штрихи, як в усі часи нещадно рецензу-
валися навіть твори Тараса Шевченка, 
присвячені козацькій добі в історії Ук-
раїни. Скажу й про знущання над класи-
ком української поезії Максимом Риль-
ським. Кровожерливі енкаведисти «з 
м’ясом» видерли йому вуса на верхній 
губі лише за те, що в хрестоматійному 
вірші «Моя Батьківщина» був рядок про 
«козацькі високі могили». Саме за ті мо-
гили на теренах України величного пое-
та ледь самого не спровадили у безімен-
ну розстрільну яму. 
 Кожна сторінка книги оповита си-
виною історії, кожна публікація дихає 
тією непростою епохою. У полі зору до-
слідників велике коло тем. Важко виз-
начити серед них найголовніші. Пов-
торюватися не буду, та все ж акцентую 
увагу читача на скрупульозних дослід-
женнях про Ніжин литовсько-польсь-
кої доби і ролі міста в системі оборони 
Гетьманщини, ролі і місці Ніжинсько-
го козацького полку у валасько-мол-
давському векторі зовнішньої політики 
Гетьманщини, аналізі причин, перебігу 
на наслідків поразки в українсько-мос-
ковській війні 1668 року, про пам’ятку 
козацької слави, унікальний зразок 
українського бароко — полковий Ми-
колаївський собор у місті над Остром. 
Досить яскраві сторінки вписані в до-
слідження «Гетьман Іван Мазепа та Ні-
жинський козацький полк» та про опо-
зицію цього полку гетьману Івану Са-
мойловичу, політичну діяльність ук-
раїнської православної ієрархії в добу 
Руїни. Принагідно зауважу, що в книзі 
хотілося б прочитати більше аналітич-
них досліджень про добу гетьмана Івана 
Мазепи, його державницьку позицію і 
зв’язки з козацьким полком Ніжина та 
очільниками цієї військово-адміністра-
тивної одиниці. Тим більше, що нині 
з’явилося немало нових архівних та ін-
ших джерел. 
 Переконаний, що з особливою ці-
кавістю читач зустріне дослідження про 
ніжинських полковників Івана, Васи-
ля, Остапа Золотаренків, Матвія Гвин-
тівку та інших очільників полку. При-
кро, але поза увагою залишилася ко-
лоритна постать полковника Григорія 
Гуляницького. Доречність такого до-
слідження безсумнівна, бо українська 
історія трагічно багата на особистості, 
справи яких неможливо об’єктивно оха-
рактеризувати ані двома фарбами, ані 
двома-трьома найкрасивішими фраза-
ми. Ніжинські полковники — не виня-
ток. Ці значущі для своєї доби політич-
ні діячі, а полковники були не тільки 
людьми військовими, а й державними 
керманичами, зазвичай не зникають зі 
сцени історії навіть через століття після 
своєї фізичної смерті. Але роль полков-
ників Хмельниччини-Гетьманщини до 
цього часу показана лише фрагментар-
но, без належної повноти та оцінки. Ось 
чому в ніжинських дослідників є ціка-
вий задум — написати і вже цього року 
видати книгу історичних об’єктивних 
портретів полковників краю. 

КНИЖКОВА ШАФА

«...Усі гидують тим царством та народом російським...»
Так відверто більше трьохсот років тому хорватський учений-енциклопедист та публіцист Юрій Крижанич 
висловився на адресу Московської держави. Поставлена  оцінка залишається злободенною й донині

■

Ніжинський полк за весь період свого існування відігравав одну з 
ключових ролей в історії Лівобережжя, бо став провідним центром 
українського державотворення, столичним полком, у межах якого 
розташовувалися дві гетьманські столиці — Батурин та Глухів, 
справжнім дипломатичним осередком держави. 



13УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 11 БЕРЕЗНЯ 2020МИНУЛЕ І ДУМИ
 Без болю в серці не мож-
на читати дослідження про Ні-
жинський козацький полк і Чор-
ну раду 1663 року? Це ж через 
відсутність єдності в діях коза-
цьких лідерів, міжстанову кон-
фронтацію, поглиблену загар-
бницькою політикою Речі Пос-
политої та знову ж таки Мос-
ковського царства, вилилися в 
низку громадянських воєн та те-
риторіальний поділ Гетьманщи-
ни на два ворогуючі між собою 
державні утворення. Перекине-
мо уявний місточок у наше сьо-
годення і чесно зізнаємося: чи не 
до такого розділення у нас знову 
йдеться? І знову ж бачимо руку 
Московської імперії. Знову ба-
чимо бридкі наміри розтопта-
ти, стерти з лиця землі Україну, 
як свого часу Московія знищила 
Гетьманщину з її демократичним 
устроєм. І знову набатом звучать 
слова Юрія Крижанича та наших 
славних гетьманів із полковни-
ками та сотниками. 
 Є над чим подумати та вда-
тися до аналізу після прочитан-
ня розвідки Олександра Моро-
зова про «Гірке прозріння Юрія 
Крижанича». У цього католи-
цького місіонера-проповідни-
ка воно настало під час заслання 
«за необережне слово» сатрапа-
ми московського царя в Тоболь-
ськ. Саме тоді він переосмислив 
свої ідеалістичні погляди на ук-
раїнсько-московські стосунки. 
Як мовиться, на всі сто тут по-
годжуєшся з висновком автора 
публікації, що свідчення Юрія 
Крижанича як безпосередньо-
го очевидця драматичних подій 
в Україні дозволяють краще зро-
зуміти складність суспільних 
процесів, що відбувались за часів 
буремної доби української історії, 
відомої під гіркою назвою «Руї-
ни». Попри це ідеологи сучасної 
Росії і донині роблять із Крижа-
нича беззаперечного москвофіла 
та прихильника беззастережно-
го об’єднання двох держав, ледь 
не творцем та світочем «русско-
го міра». А ось його справедливе 
застереження про те, що «народи 
гидують тим царством та народом 
російським», воліють ніде не зга-
дувати. Але ж те, що написане пе-
ром, хай навіть і гусячим... 
 Вище я говорив, що історіогра-
фічний доробок про Ніжин, його 
славні і трагічні сторінки чима-
лий. Та вистачає ще й так зва-
них «білих плям». Книга нарисів 
дещо їх зменшує. Крім того, що 
кожна її сторінка дихає тією епо-
хою, вона дає можливість зрозумі-
ти всю складність та значущість 
історичних переломів, що їх пе-
реживала Україна в ті часи. На-
риси яскраво відображають усю 
складність палітри українського 
державо творення, означеного бра-
товбивчими війнами, неприхова-
ним прагненням Москви знищити 
у той час Гетьманщину. 
 Ось тут би й не завадило дослі-
дити і показати роль Ніжинсь-
кого полку на полі Конотопської 
битви, яка була блискучою пере-
могою козацького війська і «по-
ховала» дворянську кінноту царя 
Олексія. Потребує, на мій погляд, 
й глибшого дослідження історія 
ніжинського козацтва у XVIII 
столітті. Адже воно й у цьому пе-
ріоді вписало в літопис держави 
немало героїчних сторінок. На-
гадати про них було б доречно. 
Адже, як не прикро говорити, ім-
перські амбіції і наміри наших 
сусідів повторювалися неодно-
разово. Тривають вони й понині, 
про що свідчать події в Криму та 
Донбасі. Отож і маємо потребу й 
надалі «гидувати тим царством 
російським» та пам’ятати заклик 
наших козаків-пращурів завжди 
тримати порох сухим, який дуже 
доречно звучить зі сторінок кни-
ги нарисів. ■

Любов ГОНТАРУК, членкиня НСПУ

 У Києві презентували нову 
книгу письменника Вадима 
Пепи «Віч-на-віч з вічністю». 
Видання не відкриває Амери-
ку. Автор посилається на заяв-
лене Тарасом Шевченком за лі-
чені місяці до останнього поди-
ху в зачині поезії «Саул». Наш 
Пророк заповів майбутнім по-
колінням, що український рід 
сущий на білому світі з тако-
го ж давнього давня, як і вищі 
створіння «В непробудимому 
Китаї, В Єгипті темному... І по-
над Індом і Євфратом». 
 А конкретно це з Мезинсь-
кої археологічної культури на 
березі річки Десни. То одне з 
найдавніших у Європі довго-
тривале поселення мисливців 
на мамонта, коня, носорога, 
північного оленя та іншу ве-
лику звірину. У «Віч-на-віч з 
вічністю» стверджується, що 
не хтось інший, а пращури ук-
раїнського роду жили-були собі 
за часів прильодовиків’я з різ-
ко вираженим континенталь-
ним кліматом. Вік найдавні-
шого доісторичного — з понад 
ХХІІІ тисячоліття і до ХІV ст. 
до н. е. Правічне поширюва-
лося на береги всіх більших і 
менших річок на обширі, який 
нині в кордонах самобутньої 
Української держави. Крома-
ньйонці залишили сліди свого 
буття не лише на вищому березі 
Десни, а й по обидва боки Сей-
му, Дніпра, Дністра, Південно-
го й Західного Бугу, Дунаю, ос-
піваного в українській народ-
нопоетичній творчості з таким 
високим натхненням, як ні-
ким, ніде й ніколи. 
 І хоч як це дивно, а згадка 
про найдавніше доісторичне, як 
запевняє Вадим Пепа, присутня 
в народній пам’яті. На етнічних 
українських землях упадають в 
око назви поселень із коренем 
від іменника «тур»: Туранів-
ка, Тур’є, Тури, Турильче, Ту-
ринка, Туриця, Турича, Тури-
чани, Турички, Турівка, Турій-
ськ, Турія, Тур’ї Ремети, Турка, 
Турове, Тур’я Бистра, Тур’я По-
ляна, Турятка... 
 Понад те ще й оспівано: 
«Стоїть ми стоїть світлонь-
ка нова...», де про звіря тура-
оленя. Цю пісню записано в 
1830-х роках у селі Глибокому, 
на Галичині. Там, як і в важко-
доступних краях Полісся, збе-
реглося найбільше одвічного. 
 Першому-ліпшому Хомі 
невіруючому автор пояснює 
наче ж переконливими дока-
зами: «1981 р. в індійському 
селі Пахаргарх, приналежно-
му до штату Мадх’я-Прадеш, 
було відкрито печери, кам’яні 
стіни яких прикрашені кольо-
ровими малюнками, барельє-
фами й скульптурами, що доб-
ре збереглися, хоч вік їхній, як 
установлено, — понад двадцять 
тисяч років. Ті зображення — 
ровесники насічок на кістках 
мамонтів та різьблених орна-
ментів з Мезинської археоло-
гічної культури». 
 За комуністичної влади 
самовідданий дослідник Ме-
зинської археологічної куль-
тури І. Шовкопляс доводив, 
що орнаменти з Мезина протя-
гом наступних тисячоліть ози-
ваються в усілякому рукотвор-
ному — тканнях, вишивках, 
мереживах, кераміці, гончар-
них виробах. За що й попла-
тився, був репресований. Діс-
талося небораці за внутріш-
нє відчуття висловленого рані-
ше Лесею Українкою: «Люди й 
покоління — се тільки кільця 
в ланцюгу великім всесвітньо-
го життя, а той ланцюг порва-
тися не може». Хоча й поетеса, 

уславлена, як донька Проме-
тея, скуштувала задухи в буце-
гарні. Щоправда, за щасливим 
збігом обставин утримувалася 
за царату в київській в’язниці 
одну добу...
 Відкриття в штаті Мадх’я-
Прадеш набуло неабиякого роз-
голосу в науковому світі. Істо-
рики й археологи мовби з пер-
ших рук одержали матеріал, 
який засвідчив досить висо-
кий рівень розвитку людини за 
кілька тисяч років до цивілі-
зації Хараппи — Мохенджо-
Даро, яка доти вважалася най-
древнішою в межах Індії. Уні-
кальна знахідка доповнила 
знання про еволюцію людини. 
 А чи не здатні на те ж саме 
й колядки та щедрівки й ще ба-
гато що з української народної 
творчості?
 Ось хоча б те, що відкрит-
тя в доти недоступних пече-
рах Пахаргарху поставило пе-
ред наукою з-поміж інших і 
таке запитання: серед тисячі 
з лишком наскельних малюн-
ків неодноразово зустрічають-
ся зображення тварини з види-
мими ознаками оленя та бика. 
Незнане раніше поєднання од-
ного з другим. Такої прояви, та-
кого мутанта не знайти в жод-
ному зоологічному каталозі. 
Нам же неабиякий інтерес до 
незвичайного через те, що при-
віллям дотепер збережених ко-
лядок і щедрівок, мовби поза іс-
торією вселюдської цивілізації, 
тури-олені розгулюють собі, як 
живі, справдешні, увічнені по-
етичним словом.
 Ймовірно, тур-олень і прос-
то тур набували сакрального 
значення, оспівувалися в ка-
лендарно-обрядових відпра-
вах від первини, а вже пізніше 
лаврами звеличення, обожнен-
ня, було, так би мовити, увінча-
но бика як царя степової жив-
ності: «Гей, будьмо! /тричі — 
В. П./ Будьмо, гей! Гей! Гей!» 
Тож погоджуймося: збережені 
донині колядки та щедрівки — 
лише дещиця неосяжного й, на 
жаль, досі сповна не дослідже-
ного духовного набутку в спад-
щині українського народу».
 Ув’язнений в Англії Джава-
харлал Неру спромігся написа-
ти значущу працю — «Откры-
тие Индии». Під таким заго-
ловком її було видано в Москві. 
Щоправда, тиражем всього-на-
всього шість тисяч. По суті, для 
службового користування. Ве-

ликодержавні не вважали за 
потрібне розголошувати заяв-
лене великим сином індійсько-
го народу, що в далекому ми-
нулому був період, коли арії з 
Подніпров’я добувалися до Ін-
дії і там оселялися. Можливо, 
саме через те жителі на півночі 
країни світліші, ніж на півдні, 
де більше смаглявих. 
 Ще одне, здається ж, важ-
ливе. У квітні 1984 р. перший 
індійський і 138-й у світі кос-
монавт Ракеш Шарма, родом 
із Пенджабу, здійснював до-
слідження на орбіті. Мав сеанс 
зв’язку з прем’єр-міністром Ін-
дірою Ганді. На запитання, яка 
Індія з космосу, відповів рядком 
із патріотичного вірша мовою 
хінді: «Краща від усіх у світі!». 
І тут же додав: «Така ж прекрас-
на і Україна, звідки прийшли 
наші предки». В Індії це не тіль-
ки не замовчується, а, як бачи-
мо, на слуху в освічених.
 Мезинську археологічну 
культуру сповна успадковує 
Трипільська, як стверджує Ва-
дим Пепа, цивілізація. Коляд-
ки й щедрівки та пісні кален-
дарно-обрядових дійств доно-
сять до сучасності невмирущі 
відлуння звідтоді, коли мис-
ливці й риболови та збирачі 
дармових земних плодів під 
тиском обставин, спричине-
них невпинним примножен-
ням люду, заходилися скороди-
ти землю та сіяти жито, пшени-
цю й усяку пашницю. Угледів-
ши землеробів, греки назвали 
їх «скави» — копачі, землеро-
би. Вірогідно, після хрещен-
ня киян князем Володимиром, 
хтось із великомудрих уставив 
у поняття перед «а» букву «л». 
Вийшло «склави». А по-грець-
кому це «раби». Так само, ска-
жімо, й у німецькій мові. Зви-
чайно ж, похідне з грецької. 
 У середині Х століття візан-
тійський імператор Костянтин 
Багрянородний у повчанні си-
нові, наступникові престолу, з 
претензійною назвою «Про уп-
равління імперією». Як це учи-
нялося, повідує «Повість мину-
лих літ». Коли вже занадто до-
пекло насильство, «порадилися 
древляни з князем своїм Ма-
лом і сказали: «Якщо внадить-
ся вовк до овець, то виносить по 
одній все стадо, якщо не уб’ють 
його»... І послали вони до нього 
мужів своїх, кажучи: «Чого ти 
йдеш знову? Ти забрав єси всю 
данину». І не послухав їх Ігор, 

і древляни, вийшовши насуп-
роти з города Іскоростеня, вби-
ли Ігоря...» А як його овдовіла 
дружина Ольга спалила Кор-
сунь, старшокласники дізна-
ються в школі.
 Трактат візантійського ім-
ператора професійно видруку-
вано в Москві. Сторінка злі-
ва — оригінал, справа — пере-
клад. З руки Багрянородного 
— Sclavene, себто «раби». А з 
розуму академіка Б. Рибакова 
— «слов’яни».
 Не так давно поважний док-
тор філологічних наук із Націо-
нального київського універси-
тету, конфіденційно сповіс-
тив мені, що «слов’яни» — від 
«раби». Студентам він цього не 
скаже. Та й друкованим сло-
вом не дражнитиме публіку. 
Але ж 2015 року у Нью-Йор-
ку опубліковано дослідження 
професора Українського уні-
верситету в Гарварді С. Плохія 
«Брама Європи. Історія Украї-
ни від скіфських воєн до неза-
лежності». Переклад українсь-
кою мовою десятитисячним на-
кладом удостоєний 2018 року 
Національної премії України 
імені Тараса Шевченка.
 У виданні чорним по білому 
зафіксовано: «Руські» вікін-
ги... являли собою за теперіш-
німи географічними ознака-
ми конгломерат норвезьких, 
шведських та, можливо, фінсь-
ких норманів». З приводу цього 
Вадим Пепа зауважує: «Ліпше 
гірка правда, ніж солодка брех-
ня». І шукає та знаходить слі-
ди саме українських предків на 
справіку рідній Матері-Землі, 
яка з VІІІ ст. н. е. — Україна. 
А понад усе болить йому те, що 
недоброзичливці обернули ук-
раїнських предків на «рабів». 
 Упорядник «Літопису русь-
кого» Л. Махновець в одній із 
приміток до видання зазначає, 
що богослужіння православно-
го обряду перейнято від греків. 
Але ж у них — «діти божі». А в 
українських церквах і храмах 
звучить із хорів, що вінчають-
ся раб Божий, раба Божа. І при 
відспівуванні покійників — 
«раб Божий». Натомість із вуст 
католицьких ксьондзів ніяких 
«рабів», лише імена. 
 Під час двогодинної презен-
тації автор «Віч-на-віч з вічніс-
тю» окреслив головне в його 
пошуках правди. Добрим, зво-
рушливим словом охарактери-
зував воістину подвижниць-
ку працю письменника Герой 
України Анатолій Паламарен-
ко. Не лише цей твір Вадима 
Пепи, а й видані, починаючи з 
2015-го ще п’ять книг належ-
но оцінили відомий вчений, 
провідний співробітник Інсти-
туту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології імені 
Максима Рильського НАН Ук-
раїни, професор історії мистец-
тва Київської православної бо-
гословської академії, професор 
історії культури Українського 
вільного університету в Мюн-
хені Дмитро Степовик, голо-
вний редактор журналу «Ук-
раїнське образотворче мистец-
тво», іраніст і тюрколог Олек-
сандр Шокало. Розворушили 
душі й серця присутніх героїч-
ні й ліричні пісні у виконанні 
хору «Просвіта» під керуван-
ням Олега Андрощука. ■

Вадим Пепа.
Фото з сайта slovoprosvity.org.

❙
❙

КНИЖКОВА ШАФА

Початок із Мезинської культури 
Про сліди саме українських предків на справіку рідній 
Матері-Землі, яка з VІІІ ст. н. е. — Україна
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Борщ, солянка і рибка — 
пісні страви від Оксани
 Пісний борщ буває 
дуже смачним, наголошує 
господиня. І дуже пісним 
— жартома додам від себе, 
адже в ньому немає навіть 
картоплі та капусти. 
 Щоб приготувати піс-
ний борщ за рецептом Ок-
сани Дорош, потрібно: ва-
рені буряки — 2 шт., ци-
буля ріпчаста — 2 шт., 
морква — 1 шт., перець 
чорний горошком, пере-
ць духмяний, корінь пет-
рушки, сік лимона, олія.
 Натерти на тертці ва-
рені буряки. До води вки-
нути одну сиру покраяну 
цибулю, перець чорний 
горошком та духмяний, 
дрібно нарізаний корінь 
петрушки. Коли поки-
пить, додати натерті бу-
ряки. На олії підсмажити 
дрібно нарізану цибулю і 
натерту моркву і додати їх 
до борщику. Наприкінці 
заправити соком лимона.

Солянка гpибна пісна в 
мультиваpці
 Така смакуватиме та-
кож не лише в піст! 
 Інгредієнти: печеpи-
ці свіжі — 500 г, моpква 
велика — 1 штука, цибу-
ля — 1 головка, каpтопля 
велика — 1 штука, огіpки 
маpиновані чи солоні — 2 
штуки, томатна паста — 2 
столових ложки, пеpець 
болгаpський — 1/2шт., 
олія — 3 столових лож-
ки, оливки зелені (мож-
на чоpні) — 10 штук, вода 
гаpяча — 1,5 л., сіль — 
1,5 чайної ложки, цукоp 
— 0,5 чайної ложки. 
 Моpкву помити, по-
чистити, натеpти на кpуп-
ній теpтці. Цибулю поpі-
зати довільно. Печеpи-
ці наpізати пластинка-
ми. Болгаpський пеpець 
  —  кубиками. Оливки — 
кільцями. Маpиновані 
або солоні огіpки поpіза-
ти кубиками. Каpтоплю 
помити, почистити, наpі-
зати не дуже великими 
шматочками.
 У чашу мультиваpки 
налити олію. Встановити 
pежим «смаження» на 15 
хвилин. Спочатку виклас-
ти цибулю і моpкву. Дода-

ти до них 0,5 ч. л. цукpу 
і 0,5 ч. л. солі. Добpе пе-
pемішати. Смажити 2 хви-
лини. Потім додати бол-
гаpський пеpець і обсма-
жувати ще 2 хвилини. До 
овочів викласти печеpи-
ці. Все добpе пеpеміша-
ти. Смажити 3-4 хвили-
ни. Додати томатну пасту 
і 0,5 склянки води, пеpемі-
шати. Викласти олив-
ки, огіpки. Додати 1ч. л. 
солі та спеції. Тушкувати 
до закінчення пpогpами. 
Потім долити воду, що за-
лишилася, додати каp-
топлю. Включити pежим 
«Суп» на 20 хв. Після за-
кінчення пpогpами зали-
шити солянку на pежимі 
«Підігpів» на 5 хвилин. 

Риба в банці
 На Благовіщен-
ня допускається рибка. 
Львівська господиня пані 
Оксана навчить, як смач-
но приготувати рибу в 
банці. 
 Потрібно: 2 рибки 
(приміром, хек), лавро-
вий листок, перець дух-
мяний, сіль до смаку, 2 
ст. л. олії, цибулина, мор-
ква.
 Рибу почистити, відрі-
зати голову та хвіст. Порі-
зати на шматки. Почис-

тити і натерти моркву 
на грубій тертці. Нарі-
зати кільцями цибулю. 
Викласти в банку: морк-
ва-риба-цибуля-морква-
риба-цибуля. Посолити, 
зверху покласти лавро-
вий листок і перець, по-
лити олією. Накрити бан-
ку фольгою.
 Поставити в холодну(!) 
духовку. Включити ду-
ховку на 180 градусів. За-
пікати 1 годину. За цим 
рецептом готувала скум-
брію, хек.

Запечене філе 
 Також страва, яка 
дуже смакуватиме ва-
шим гостям, або ж ро-
дині. «Філе риби (в мене 
хек) розморозити (я бра-
ла охолоджене), — роз-
повідає Оксана Дорош, — 
викласти на бритванку, 
вистелену папером для 
випікання, посолити, по-
перчити, можна посипа-
ти приправами для риби. 
Потім намастити соусом 
з майонезу та сметани (я 
додавала лише сметану). 
Зверху викласти поперед-
ньо засмажену на олії по-
терту на буряковій тертці 
моркву та ріпчасту цибу-
лю. Запікаємо при темпе-
ратурі 190 градусів при-

близно 40 хвилин. Смач-
ного!».

Страви до свята
 Але недалечко, як ка-
жуть у народі, червоне 
яєчко. І господині вже за-
писують у свої кулінарні 
нотатнички рецепти, вар-
ті уваги. «Цей салат є од-
ним із найулюбленіших у 
моїй родині, і жодне свя-
то не проходить без ньо-
го», — каже пані Оксана і 
ділиться рецептом салату 
з крекером.
 Інгредієнти: крекер со-
лоний 1/2 пачки, куряче 
філе (відварене) 200-300 
г, цибуля ріпчаста (ве-
лика) 1 шт., яйця (відва-
рені) 2-3 шт., сир твердий 
200-250 г, майонез, сіль 
та оцет для маринування 
цибулі.
 Спочатку потрібно пос-
тавити маринувати цибу-
лю: нарізаємо півкільця-
ми, даємо трошки солі та 
оцту, перемішуємо. На-
криваємо кришкою та за-
лишаємо її на 10-15 хви-
лин. Перед тим, як дода-
вати в її в салат — трош-
ки відтиснути рукою. 
 Беремо велику тарілку 
і змащуємо її майонезом. 
Викладаємо печиво, зма-
щуємо майонезом, звер-

ху викладаємо наріза-
не куряче філе, змащує-
мо майонезом та зверху 
викладаємо промарино-
вану цибулю, зверху на-
тираємо яйця на терт-
ці, змащуємо майонезом 
і зверху натираємо твер-
дий сир. Можна прикра-
сити за бажанням.

Запечена свиняча 
грудинка
 Духмяна, рум’яна і за-
пашна — те, що треба на 
свято! 
 Грудинку (шкірку не 
зрізаємо) солимо з усіх 
боків і відразу викладає-
мо в форму для запікання 
шкіркою вниз. 
 Зверху на м’ясо викла-
даємо пару ложок ді-
жонської гірчиці із зерна-
ми і стільки ж майонезу. 
Просто на м’ясі змішує-
мо і гарненько обмазуємо 
з усіх боків. Накриваємо 
плівкою або фольгою і в 
холодильник ставимо ма-
ринуватися, можна і на 
добу.
 Потім знімаємо плів-
ку, розігріваємо духовку 
до 220 градусів і ставимо 
м’ясо на годину. Останні 
15 хвилин трохи знизи-
ти температуру і накрити 
форму фольгою.

Пиріг яблучний «Мрія»
 Це точно солодка мрія: 
ошатний, дуже смачний, 
запашний, апетитний, 
словом — яблучне свято!
 Потрібно: яйця — 3 
шт., масло вершкове — 
200 г, 3/4 і 1/2 склян-
ки цукру, борошно — 2 
склянки, яблука — 5-
6 шт., ванільний цукор, 
сода — 0,5 ч. л., сіль на 
кінчику ножа.
 Жовтки розтерти із 
3/4 склянки цукру, дода-
ти масло, соду, ванільний 
цукор, сіль на кінчику 
ножа і просіяне борошно. 
Все добре перемішати. 
 Виходить дуже м’яке 
тісто. Поділити його на 
дві частини: більшу і мен-
шу (меншу сховати у мо-
розильну камеру). Іншу 
частину викласти у фор-
му, зверху викласти терті 
на грубій тертці яблука. 
Білки збити із 1/2 склян-
кою цукру і залити зверху 
яблука. Потім витягнути 
з морозилки тісто і потер-
ти зверху на грубій терт-
ці. 
 Випікати при темпера-
турі 180 градусів годину. 
Творіть!

Пляцок із маком 
«Святковий»
 Ще б бути йому не 
святковим — такий чудо-
вий смаколик! 
 Записуйте рецепт, 
його таки треба спекти!
 Інгредієнти: родзин-
ки світлі — 50 г, кокосо-
ва стружка — 80 г, ман-
ка (крупа) — 4 ст. л., мак 
— 320 г, масло вершко-
ве — 100 г, молоко — 150 
мл, горіхи — 65 г, розпу-
шувач тіста — 10 г, цукор 
— 200 г, яблука — 500 г, 
яйця — 4 шт.
 Глазур: шоколад — 
100 г, масло — 50 г.
 Мак промити, поміс-
тити в каструлю разом із 
молоком. Довести до ки-
піння. Зменшити вогонь 
і варити 5-7 хвилин. Мак 
повинен набухнути, а мо-
локо має все увібратися в 
мак. Залишити під криш-
кою до повного охолод-
ження. Пропустити мак 
тричі  через м’ясорубку.
 Яблука почистити і 
натерти на грубій терт-
ці. Відокремити білки від 
жовтків. Жовтки збити з 
цукром. Додати манку і 
розпушувач. Влити роз-
топлене і охолоджене вер-
шкове масло (100 г), зби-
ти білки в стійку піну та 
додати до тіста. Акуратно 
перемішати. Вмішати під-
готовлений мак, кокосову 
стружку, яблука, горіхи , 
родзинки.
 Форму (розміром 
20х30 см) викласти пер-
гаментом та вилити тіс-
то у форму. Розрівняти. 
Випікати в попередньо 
розігрітій до 180 градусів 
духовці до готовності кор-
жа приблизно 45-50 хви-
лин. Охолодити.
 Для глазурі у сотейни-
ку з’єднати вершкове мас-
ло (50 г) і шоколад. Нагрі-
ти на мінімальному вогні 
до 50-55 градусів. Розмі-
шати до однорідної маси. 
Нанести глазур зверху на 
пляцок і розрівняти.
 Готуйте смачно і 
натхненно — і в піст, і на 
свята! — бажає кулінарка 
зі Львова. Смачна справа 
— добра справа! ■

РОДИННІ РЕЦЕПТИ

Солянки, салати 
і солодкі «Мрії»
Страви до посту і до свят від львів’янки Оксани Дорош

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Прийшла весна, і наші господині почали втілювати в життя свої солодкі мрії. І не 
лише солодкі… Про кулінарний порядок, про те, що надихає готувати смачно та 
красиво, нам розповість Оксана Дорош — львів’янка, за професією бухгалтер, але 
в душі, як вона й зізналася, кулінар. Звісно, господиня могла й не зізнаватися, все і 
так очевидно. Вона — ведуча «смачних» рубрик у мережі, її кулінарні шедеври ма-
ють дуже багато відгуків, схвалень і подяк. А ще зворушує, і в Оксані також, от таке 
ставлення господинь до кулінарії: як до мистецтва, а не як до марудного обов’язку. 
«Це — щиро, — каже вона. — Для мене кулінарія це не тільки процес приготування 
їжі, а ціле мистецтво, дуже люблю експериментувати». 
«Любов до кулінарії передалась мені від мами, вона любить куховарити і робить це 
шикарно, — продовжує Оксана Дорош. — Коли була малою, то мама завжди клика-
ла на кухню допомагати та доручала якісь прості справи. З особливою приємністю і 
трепетом згадую підготовку до Різдва та Великодня.
Чоловік та мої батьки і є моїм натхненням, конструктивними «критиками». У повся-
кденному житті надаю перевагу простим, легким та корисним стравам, а от на свят-
ковий стіл готую різноманітні та вишукані смаколики. Найулюбленіші свята — Різ-
дво та Великдень. Декілька років захоплююся Foodfoto». 

Пісний борщ без картоплі та капусти.❙

Салат із крекером.❙

Пляцок із маком.❙

Оксана Дорош.❙

Риба в банці.❙
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«Здивований, що хлопці знайшли сили в такому насиченому календарі».Юрай Санітра
словацький тренер чоловічої збірної України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Виконавши єдиним зібран-
ням ігровий план першої час-
тини чемпіонату країни, в по-
дальшому турнірний шлях 
його учасники вже долатимуть 
у двох незалежних секстетах.
 «Шахтар», «Динамо», 
«Зоря», «Десна», «Олександ-
рія» та «Колос» змагатимуть-
ся за призові місця та кращі 
позиції на старті майбутнього 
єврокубкового сезону. Не за-
лишаться без вагомих турнір-
них стимулів і учасники дру-
гої «шістки» — «Дніпро-1», 
«Маріуполь», «Львів», «Ворс-
кла», «Олімпік» і «Карпати». 
Одні колективи зосередять-
ся на тому, аби уникнути зван-
ня найгіршої команди чемпіо-
нату, котрій задля збереження 
прописки в елітному дивізіоні 
доведеться провести стиковий 
матч iз третьою командою пер-
шої ліги.
 Інші ж клуби нижчого за 
рейтингом секстету бороти-
муться за право зіграти в євро-
кубковому «плей-оф» за участі 
команд, які посядуть 5-8-ме 
місця, де на кону стоятиме ос-
тання з наявних путівок до Ліги 
Європи.
 Наразі найбільше шансів 
розпрощатися з елітою мають 
«Карпати», котрі в 22 поєдин-
ках першої частини ЧУ здобули 
лише дві перемоги. Натомість 

«Дніпро-1» та «Маріуполь» 
виглядають кращими за інших 
претендентами від другої шіст-
ки на єврокубковий «плей-оф», 
матчі котрого заплановані на 20 
та 24 травня. У минулому турі 
приазовці та дніпряни влашту-
вали запеклу розбірку, в якій 
головному арбітру поєдинку 
Євгену Арановському довелося 
показати аж три червоні карт-
ки. При цьому всі вони дістали-
ся гравцям гостьової команди з 
Маріуполя, котра у нерівній бо-

ротьбі зазнала болючого фіаско 
(0:3) й не змогла піднятися до 
омріяного «призового сексте-
ту». Додамо, що в останньому 
турі першої частини чемпіона-
ту судді показали футболістам 
одразу дев’ять червоних кар-
ток, встановивши таким чином 
новий «червоний» рекорд віт-
чизняних першостей.
 При цьому поразка підопіч-
них Олександра Бабича в Дніпрі 
зіграла на руку ковалівському 
«Колосу», котрий, хоч і програв 

лідеру чемпіонату в заключно-
му турі «регулярки», утім усе ж 
зберіг за собою місце в «топ-6». 
Для команди, котра лише пер-
ший рік змагається в елітно-
му дивізіоні, подібний резуль-
тат — серйозний здобуток. А з 
огляду на бій, який футболіс-
ти «Колоса» дали «гірникам», 
на досягнутому хлопці Руслана 
Костишина точно не зупинять-
ся. На «Оболонь-арені» в Києві 
ковалівці спромоглися забити 
у ворота «Шахтаря» три м’ячі, 

продемонструвавши таким чи-
ном, що знають рецепт гідної 
гри проти іменитого суперни-
ка. «Якість гри принесла задо-
волення», — визнав очільник 
«Колоса» Костишин.
 Хай там як, а лідируючі по-
зиції «помаранчево-чорних» за-
лишаються непохитними. Роз-
бірки, котрі «Динамо», Зоря» 
та «Десна» ведуть у боротьбі за 
віце-чемпіонський титул, лише 
збільшують «гандикап» донець-
кого клубу над переслідувача-
ми. Відзначимо, що на другу 
сходинку проміжного протоко-
лу знову піднялися динамівці, 
хоча, без сумніву, вся боротьба 
за національне «срібло» попере-
ду. ■

Григорій ХАТА

 Організаторам біатлонного етапу 
Кубка світу в чеському місті Нове Мєс-
то випало проводити змагання у незвич-
ній атмосфері: через загрозу поширення 
коронавірусної інфекції всі гонки прохо-
дили без глядачів. За таких умов суттєво 
зросла телевізійна аудиторія, натомість 
в умовах порожніх трибун не виключе-
но, що знизився психологічний тиск на 
самих спортсменів. Тож, як результат, 
чоловіча естафетна збірна України під-
корила небувалу для себе висоту. Чет-
вірка наших біатлоністів — Артем При-
ма, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та 
Дмитро Підручний — посіла друге місце 
в командних перегонах, слідом за титу-
лованою збірною Норвегії.
 Раніше подібного результату на ета-
пах Кубка світу українським біатлоніс-
там-чоловікам удалося досягти лише од-
ного разу — у грудні 2000 року кубко-
ве «срібло» здобули В’ячеслав Деркач, 
Андрій Дериземля, Олександр Біланен-
ко та Руслан Лисенко.
 У Нове Мєсто доленосним для «си-
ньо-жовтих» став заключний етап у ви-
конанні капітана команди Підручного, 
котрий піднявся із сьомої на другу пози-
цію. На нещодавньому чемпіонаті світу 
в Італії наші біатлоністи залишилися без 
медалей, відтак на заключних у сезоні 
великих стартах підопічні Юрая Саніт-
ри прагнули сатисфакції.
 «Дивуюся, звідки за такого насичено-
го графіка у хлопців віднайшлися сили», 
— після естафетного успіху зауважив 
словацький наставник української чо-
ловічої збірної.
 При цьому Санітра наголосив, що 
вигране «синьо-жовтими» «срібло» в 
Нове Мєсто — це його другий після зо-

лотої медалі Підручного на ЧС-2019 ве-
ликий успіх на чолі української коман-
ди. «В умовах неймовірно високої конку-
ренції в чоловічому біатлоні це для мене 
нагорода за всю виконану роботу», — на-
голосив Санітра. Варто додати, що здо-
бутки словацького наставника та його 
талановитого підопічного визнали й у На-
ціональному олімпійському комітеті Ук-
раїни. Під час щорічної урочистої цере-
монії «Герої спортивного року» Дмитро 
Підручний став переможцем у номінації 
«Сенсація 2019 року».
 Відзначимо, що шанс піднятися на 
п’єдестал у Нове Мєсто мали також і наші 
біатлоністки. До останньої в естафетній 
гонці стрільби українська фінішерка 
Олена Підгрушна впевнено трималася в 
призовій трійці. Для того, аби потрапи-
ти в «призи», капітану «синьо-жовтих» 
потрібно було залишити стрільбище без 
штрафних кіл. Утім ветерана вітчизня-
ного жіночого біатлону у вирішальний 
момент підвели нерви, й навіть трьох до-
даткових патронів Олені не вистачило 
для закриття всіх п’яти мішеней.
 Тож замість комфортного медального 
фінішу на заключних кілометрах дистан-
ції Підгрушну очікували швидкісні пере-
гони з молодою представницею Німеччи-
ни Херрманн, котра на останніх метрах 
дистанції витіснила українку з призової 
трійки. ■ 

 

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Рейтинговий поділ
За підсумками регулярного сезону до «топ-6» футбольної еліти потрапив амбітний 
новачок турніру

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 22-й тур. «Ворскла» — «Олім-
пік» — 1:0 (Кулач, 63 (пен.); вилу-
чення: Кравчук, 79 («О»)), «Десна» 
— «Зоря» — 1:0 (Філіппов, 37; ви-
лучення: Гуцуляк, 21 — Луньов, 45), 
«Олександрія» — «Динамо» — 1:3 
(Гречишкін, 65 (пен.) — Шабанов, 45; 
Буяльський, 60; Миколенко, 85; вилу-
чення: Довгий, 47 («О»)), «Львів» — 
«Карпати» — 0:0 (вилучення: Да Сил-
ва, 90+2 («Л»)), «Колос» — «Шах-
тар» — 3:4 (Мілько, 37, 76; Гавриш, 
67 (пен.) — Тайсон, 12 (пен.); Мораес, 
31, 81; Тете, 60; вилучення: Антоніо, 
90+6 («Ш»)), «Дніпро-1» — «Маріу-
поль» — 3:0 (Чичиков, 68, 88; Бу-
леца, 81; вилучення: Чоботенко, 23; 
Яворський, 39; Ігнатенко, 75 (всі — 
«М»)); 
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 59, «Динамо» — 45, «Зоря» 
— 43, «Десна» — 42, «Олександрія» 
— 37, «Колос» — 26, «Дніпро-1», 
«Маріуполь» — 25, «Львів» — 20, 
«Ворскла» — 20, «Олімпік» — 18, 
«Карпати» — 13. 
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 17, Філіппов («Десна») — 12.

■

У напрочуд результативному матчі «Шахтар» з мінімальною перевагою здолав дебютанта елітного дивізіону.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

БІАТЛОН

Винагорода за роботу
Удруге в історії чоловіча естафетна збірна України здобула «срібло» на Кубку світу

■

Стараннями Дмитра Підручного українська чоловіча естафета здобула «срібло» 
на Кубку світу в Нове Мєсто.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 0…+5

 +12…+17

Північ +2…+7

 +11…+16

Центр +2…+7

 +11…+16

Схід +3…+8

 +9…+14

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +3…+8

 +12…+17

 Лектор закінчив свою доповідь 
у робочому колективі.
 — Є питання?
 — Є.
 — Запитуйте.
 — У вас склянка на трибуні 
звільнилася?

* * *
 Син-першокласник повертаєть-
ся додому зі школи 1 вересня і кри-
чить на батьків:
 — Ви мене обдурили! Каза-
ли «перший клас», а там навіть не 

«економ». Крісла тверді, столи з 
ДСП, шведського столу немає, ані-
маторка одна, і та якась нервова.

* * *
 Коли Олег побачив, як викрада-
ють машину сусіда, він не розгубив-
ся і швиденько припаркував машину 
на вільне місце.

* * *
 Ревізія на складі:
 — А куди подівся вагон розчин-
ної кави?
 — Таки розчинився.

Богдан Бенюк: «Толока» — це історія України в одному фільмі
Відомий актор — про роль у новому фільмі Михайла Іллєнка та 200-й показ вистави про Швейка

По горизонталі: 
 3. Біблійний цар, син царя Дави-
да, псалми якого переспівував Тарас 
Шевченко. 6. Сухі стебла злаків, які в 
царській армії прив’язували до пра-
вої ноги солдата, щоб навчати стро-
йової муштри. 8. Поетичне порівнян-
ня священника, що походить від Но-
вого Заповіту. 10. Романтична бала-
да Тараса Шевченка. 11. Сяйво над 
головою Ісуса Христа чи святих. 12. 
Село, в якому народився Тарас Шев-
ченко. 14. Слов’янський бог, уособ-
лення весняного сонця. 16. Урочис-
та присяга православних ченців до-
держуватися правил чернечої по-
ведінки. 17. Заходи для заохочення 
купівлі того чи іншого товару. 21. 
Ім’я головного героя фільму Нарі-
мана Алієва «Додому». 23. Сріб-
лясто-білий тугоплавкий метал. 24. 
«Помер, помер чумак молоденький у 
Кримку на ринку. Ой везуть його си-
вими ..., от як в’ялую рибку» (чума-
цька пісня). 25. «Обок його ...— не-
бога, мов опеньок засушений, тонка, 
довгонога» (поема «Сон»). 26. «Був 
собі журавель та й журавочка. Нано-
сили сінця повні ...» (веснянка).
По вертикалі:
 1. «Не все то ..., що блищить» 
(народна приказка). 2. «Німець 
каже: «Ви — ...!». «..., ...! Золотого 
Тамерлана онучата голі» ( «І мерт-
вим, і живим...»). 3. Чоботи із доро-
гої шкіри червоного чи жовтого ко-
льору. 4. «Гнуться мовчки, усміхать-
ся, щоб люди не знали, що на серці 

заховано, щоб не привітали, бо їх ...» 
(поема «Гайдамаки»). 5. Будівля для 
перетворення зерна на борошно, яку 
мали прийомні батьки Марка з поеми 
«Наймичка». 6. Дубовий ліс. 9. Вода, 
молоко, горілка, квас. 12. «... любить 
жартуючи, жартуючи кине. Піде собі в 
Московщину, а дівчина гине» (поема 
«Катерина»). 13. Місто на Київщині, 
де мріяв поселитися Тарас Шевчен-
ко в останні роки життя. 15. В’язниця, 
каземат. 18. Наречена Тараса Шев-
ченка, з якою він так і не побрався. 
19. Висока палиця з перекладиною, 
на яку спираються люди, якщо уш-
коджена нога або її немає. 20. Міс-
то на Черкащині, де відбулися голо-
вні події, зображені в поемі «Гайда-
маки». 22. «Тече вода в синє ..., та не 
витікає. Шука козак свою долю, а долі 
немає» (вірш «Думка»). ■

Кросворд №25
від 4 березня

Дара ГАВАРРА

 Небезпечний коронавірус крокує 
планетою, зриваючи плани, закри-
ваючи кордони, вносячи корективи 
в життя мільйонів людей. Так, стало 
відомо, що очікувана прем’єра чер-
гового фільму із серії бондіани з ну 
дуже символічною назвою «Не час 
помирати» буде перенесена з 9 квітня 
на осінь — у Великій Британії на 12 
листопада, а в решті світу — на 25-те. 
Мабуть, не останню роль у прийнят-
ті цього рішення відіграло звернення 
авторів сайта любителів і поціновува-
чів бондіани MI6-HQ, які надрукува-
ли відкритого листа продюсерам філь-
му «Не час помирати», в якому зазна-
чили, що у зв’язку з високим ступе-
нем ризику розповсюдження вірусу 

в США (до речі, у штаті Вашинг-
тон оголосили про над звичайний 
стан), доцільніше буде перенести 
прем’єру на осінь.
 Уже відомо, що студія 
Universal, на якій знімали 
згадану стрічку про суперге-
роя, змушена була відміни-
ти престур фільму в Китаї.
 Нагадаємо, у ювілейній, 
25-й, стрічці про агента 007 
головну роль уже вп’яте ви-
конав Деніел Крейг, який ска-
зав, що це останній його Бонд — ак-
тор кілька років тому навіть сказав, 
що швидше переріже собі вени, аніж 
зіграє ще одного суперагента, проте, 
як бачимо, не зробив цього. Подруж-
ку ж Джеймса Бонда вже вдруге зіг-
рала Леа Сейду. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Коронавірус наробив у світі галасу й паніки. 
Деінде це має підстави, скажімо, в тому ж таки 
Китаї чи Ірані, де захворіло сотні тисяч людей і 
померло чимало. Проте в інших країнах слабко-
духі особи створюють не зовсім обґрунтований 
бум довкола цієї ситуації, в паніці скуповуючи 
не лише марлеві пов’язки, дезінфікуючі засо-
би, продукти, а й... туалетний папір. Так, в Авс-
тралії почалися справжні перебої з цими това-
рами. Мабуть, люди збираються зачинятися в 
бункерах, закупивши попередньо провіант і все 
необхідне.
 Та місцеві гумористи і в цьому вбачають 
привід пожартувати, адже сміх завжди покра-
щує психічне здоров’я людей. Так, австралійсь-
ка газета NT News, відома своїми жартівливи-

ми першими сторінками, вирішила попов-
нити запаси туалетного паперу своїх поці-
новувачів, випустивши спеціальний випуск 
із... порожніми сторінками, тобто без будь-
яких текстів чи фото. Так би мовити, «нуж-
никові» сторінки. Редактор видання жартів-
ливо зазначив, що цей номер гарно розпро-
дується, тому точно не є «гівняним видан-
ням».
 Що й казати, таке новаторство «зайш-
ло» читачам, вони навіть пошири-
ли хештеги #ToiletPaperEmergency й 
#ToiletPaperApocalypse, які вже оброста-
ють мемами. Скажімо, фото із зобра-
женням чолов’яги, який «го-
лосує» на трасі з плакатом 
«Можу попрацювати за туа-
летний папір». ■

ОВВА!

«Нужникове» видання
Австралійська газета випускає сторінки... 
туалетного паперу

■

Деніел
Крейг.

❙
❙

РЯТУЙСЯ, ХТО МОЖЕ!

Деніел Крейг — 
п’ять із двадцяти п’яти
Прем’єру чергової бондіани перенесли

■

12 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-за-
хiдний, 7-12 м/с. Температура вночi близько +4...+6, удень 
+13...+15.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Славське: вночi +2...+4, удень +15...+17. Яремче: вночi  +3...+5, 
удень +15...+17. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +13...+15. Рахiв: 
уночi +3...+5, удень +13...+15.

10 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 57 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 49 см.
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