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СЕРЕДА, 24 ЛЮТОГО 20212 ІнФорУМ
«Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки». Вiталiй Шумський

головний тренер 
футбольного клубу «Львiв»

УКРАЇНА МОЛОДА

МОВНЕ ПИТАННЯ

Хто їх тягне 
за язик?
Українська бісить окремих 
громадян, які, за законом мають 
спілкуватися нею на роботі, але 
вперто не хочуть  
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Трохи більше як місяць в Україні почала діяти 
норма закону про перехід сфери обслуговування на 
українську мову. За цей час, за інформацією уповно-
важеного із захисту державної мови Тараса Креміня, 
надійшло понад 650 скарг через відмову обслуговува-
ти українською.
 Аналогічний тим, що фігурують у скаргах, конфлікт 
стався і в місті Дніпро. Там звільнили баристу кав’ярні, 
яка відмовилась обслуговувати клієнтку українською. 
Про інцидент, який трапився у закладі, розповіла відві-
дувачка Ганна Сучасна-Гарус на своїй сторінці у соцме-
режі. За словами Ганни, бариста не зрозуміла, що таке 
«тістечко», і висловила категоричне небажання спіл-
куватися з клієнткою українською мовою. На заува-
ження жінки про те, що дівчині пора вивчити держав-
ну мову, бариста відповіла, що не згодна з цим. А також 
зауважила, що краще вчитиме французьку. Власниця 
кав’ярні Ірина Прудка зазначила, що не підтримує по-
ведінку клієнтки, проте зі словами своєї колишньої  
співробітниці також не згодна. «Я не на боці клієнтки. 
Я вважаю, що людина може говорити російською. Мож-
ливо, потрібно було почати розмову українською, але, 
якщо вона її не знає, то навіщо мову паплюжити і при-
нижувати нашу Україну. Тому ми шукатимемо украї-
номовних офіціантів і бариста і потім починатимемо 
свою роботу», — пояснила власниця закладу. 
 Схожий інцидент трапився і в столиці. Там влас-
ники закладу демонстративно не хотіли писати назву 
українською. Кафе-ресторан «Рукола» на столично-
му майдані Незалежності змінило вивіску над входом 
— тепер на ній напис українською мовою, а не російсь-
кою. Після того як заклад тривалий час ігнорував ви-
моги мовного закону, на нього поскаржились уповнова-
женому із захисту державної мови, повідомляє київсь-
кий адвокат Олег Дрига: «Італійське кафе «Рукола», 
на фасаді якого ще донедавна розміщувалися написи 
російською мовою, а саме вивіска «Руккола» та напи-
си «Итальянское кафе», чим демонстративно, зухвало 
та цинічно ігнорувалися вимоги мовного законодавства 
та численні звернення громадськості. Проте після звер-
нення до уповноваженого із захисту державної мови та 
вжитих ним заходів державного контролю (встановле-
но факт порушення, складено акт і протокол) керівниц-
тво закладу харчування нарешті привело вивіску та зов-
нішні написи у відповідність до вимог законодавства». 
Адміністрація ресторану публічно не коментувала свою 
позицію з приводу затримок зі зміною вивіски. Чи буде 
змінено вивіски на інших закладах мережі (всього у 
Києві сім таких кафе), не повідомляється. 
 Однак не лише у сфері послуг виникають  мовні скан-
дали. У матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу 
«Львів»—«Колос» головному тренеру клубу «Львів» Ві-
талію Шумському арбітр зустрічі Віктор Копієвський 
дав жовту картку за українську мову. За словами Шум-
ського, в ході словесної перепалки з четвертим арбіт-
ром матчу він попросив звертатися до нього українсь-
кою мовою, але за це його покарав головний арбітр. «Я 
хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це да-
ють жовті картки», — заявив тренер «Львова». Шумсь-
кий пояснив, що він підійшов до четвертого судді і ска-
зав йому щось стосовно гри, а суддя почав розмовляти з 
ним російською мовою. Після того як він запитав, чому 
з ним розмовляють російською, суддя сказав по рації го-
ловному судді, щоб той показав жовту картку тренеру. 
«Я запитую в головного судді: «За що мені жовта карт-
ка?». Він не пояснив. Я б хотів, щоб усій Україні брига-
да арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту кар-
тку, бо так не може бути», — слушно нарікає Шумсь-
кий. Після цього інциденту мовний омбудсмен Тарас 
Кремінь попросив Футбольну асоціацію пояснити си-
туацію, яка склалася на футбольному полі. 
 Нагадаємо, 16 січня, в Україні почала діяти норма 
мовного закону, за якою вся сфера обслуговування по-
винна перейти на українську. Спілкуватися з клієнта-
ми можна тільки державною мовою. За винятком ок-
ремого прохання від споживача. ■

Продовження теми на 10-й стор.

■

Видано книгу про Іллінську 
церкву в Суботові
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Побачила світ книга «Церква Святого Про-
рока Іллі в Суботові: минуле й сьогодення уси-
пальниці Богдана Хмельницького». Її автором 
є завідувачка відділу «Суботівський історич-
ний музей» Надія Кукса.
 Як повідомили «УМ» у Національному іс-
торико-культурному заповіднику «Чигирин», 
на сторінках цього видання висвітлено понад 
300-літню історію усипальниці гетьмана, від-
слідковано, систематизовано, критично про-
аналізовано численні першоджерела, багато з 
яких публікуються вперше. 
 «Нарешті церква Святого Пророка Іллі має 
видрукувану історію, викладену на 380 ак-
рушах моєї книги. Дуже вдячна рідним, ві-
домим вченим-історикам, колегам, друзям, 
які сприяли появі цієї книги. Особлива по-
дяка моїй подрузі, колезі Яніні Діденко, без 
підтримки і допомоги якої цієї книги взагалі 
могло не бути, видавчині Світлані Кандич», 
— говорить авторка Надія Кукса.
 І додає, що книгу видано на замовлення уп-
равління комунікації Черкаської ОДА, її ти-
раж буде розподілено між бібліотеками та нав-
чальними закладами Черкаської області.
 «Однак історія національної святині не ок-
реслюється рамками цього видання. Навіть за 
час, коли книга була здана до друку, відслід-
ковано низку архівних та іконографічних ма-
теріалів, які будуть використані у наступних 
її виданнях, які, я сподіваюся, ще попереду», 
— підсумовує пані Надія. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Унаслідок пожежі на Донбасі 
загинули троє військових... Як 
повідомили у 58-й окремій мотопі-
хотній бригаді ім. гетьмана Івана 
Виговського, 22 лютого, під час за-
вершення робіт iз розбирання конс-
трукції бліндажу після пожежі, що 
виникла близько 4-ї години ранку 
20 лютого в одному з підрозділів 
бригади, виявлено тіла двох вій-
ськовослужбовців, які, ймовір-
но, перебували в бліндажі під час 
пожежі. Третій військовослуж-
бовець, який отримав 90% опіків 
тіла, був евакуйований до опіково-
го центру, де й помер від отрима-
них травм. Імена загиблих наразі 
невідомі — ідентифікацію тіл буде 
проведено після ДНК експертизи.
 Крім того, 22 лютого під Авдіїв-
кою біля шахти «Бутівка» внаслі-
док ворожого обстрілу з ручного 
протитанкового гранатомета одно-
го українського воїна з 72-ї ОМБр 
ім. Чорних Запорожців було пора-
нено, а іншого вбито. Загиблий — 
старший солдат Сергій Петраускас 
1977 року народження з Ічні, що на 
Чернігівщині. Без сина, чоловіка і 
батька лишились мати, дружина, 
дві доньки та син.
 Не обійшлося без втрат і в оку-
пантів. За інформацією журналіста 
Микити Синіцина, який отримав 
її з власних джерел в ОРДЛО, під 
Горлівкою у російських найманців 

«ДНР» 21 лютого нові втрати: ста-
ло відомо про трьох загиблих. Згід-
но з його даними, бойовики почали 
нехтувати запобіжними заходами і 
наближатися до підрозділів ЗСУ на 
близьку відстань, після чого сили 
ООС повернули на передову фахів-
ців iз контрснайперської боротьби. 
«Останнім часом снайпери «ДНР» 
занадто розперезалися — стріляли 
з коротких дистанцій в 300 метрів і 
менше, чи не кожен день хтось був 
поранений, а то й убитий. Виріши-
ли повернути на передову фахів-
ців iз контрснайперської боротьби 
— пішли результати», —  так пояс-
нило джерело те, що трапилося.
 Крім того, вночі 21 лютого ВСУ 
накрили позиції російських най-
манців; волонтери окупантів і росій-
ський терорист Ігор Безлер («Бєс») 
жалілися в соцмережах, що на по-
зиціях «3-го батальйону» під Гор-
лівкою — вбито 20 бойовиків. Та-
ким чином, загальні втрати російсь-
ких найманців під Горлівкою лише 
за дві доби сягають 23 убитими.
 Щодо ситуації на фронті 22 лю-
того, то у пресслужбі Обєднаних 
сил повідомили про фіксацію оди-
надцяти порушень режиму припи-
нення вогню.
 У районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угруповання 
«Схід», поблизу населеного пун-
кту Авдіївка, збройні формуван-
ня Російської Федерації відкрива-
ли вогонь у бік українських пози-

цій із гранатометів різних систем 
i стрілецької зброї. Неподалік Во-
дяного, що на Приазов’ї, російсь-
ко-окупаційні війська вели при-
цільний вогонь iз мінометів 82-го 
калібру, гранатометів різних сис-
тем, а також великокаліберних 
кулеметів та стрілецької зброї. На 
цьому ж напрямку ворог здійснив 
дистанційне мінування місцевості 
в напрямку українських позицій 
за допомогою ПОМ-2, використав-
ши при цьому близько двох десят-
ків мін. У передмісті Мар’їнки про-
тивник відкривав неприцільний 
вогонь з ручного протитанкового 
гранатомета, а біля Первомайсь-
кого — зі стрілецької зброї.
 У зоні, за яку відповідає опера-
тивно-тактичне угруповання «Пів-
ніч», збройні формування Російсь-
кої Федерації вели прицільний во-
гонь по українських позиціях з 
автоматичних станкових грана-
тометів, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї поблизу 
Південного. Внаслідок обстрілу от-
римав поранення один військово-
службовець зі складу Об’єднаних 
сил. Воїну оперативно надано ме-
дичну допомогу та доправлено до 
лікувального закладу.
 Станом на 9-ту годину ранку 23 
лютого було зафіксовано три пору-
шення режиму припинення вогню. 
Так, неподалік населеного пункту 
Зайцеве російсько-окупаційні вій-
ська здійснили обстріл українсь-
ких позицій з мінометів 82-го 
калібру та станкових протитанко-
вих гранатометів. Унаслідок об-
стрілу один військовослужбовець 
загинув, ще один воїн отримав ос-
колкові поранення. 
 Поблизу Красногорівки зброй-
ні формування Російської Федера-
ції відкривали вогонь iз мінометів 
120-го калібру, а в передмісті Ав-
діївки — зі станкових протитанко-
вих гранатометів. ■

НА ФРОНТІ

Ситуація загострилась 
до краю
На Донбасі бойові дії не припиняються: є загиблі

■

НОВОДРУК

Там, де гетьман спокій знайшов

■

Щойно видана книга про Іллінську церкву в Суботові 
Чигиринського району Черкаської області.
Фото з Фейсбук-сторінки Надії Кукси.
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Дожили 
до зарплат
Міжнародному аеропорту 
«Херсон» виповнилося 
75 років, і його працівникам 
нарешті погасили борги
Ірина КИРПА

 За останні 10 років сучасне підприємс-
тво змогло зайняти провідні позиції на пів-
дні України: до початку пандемії COVID-19 
тут активно приймали гостей з Туреччини 
та країн Європи завдяки чиннiй системі лоу-
костів. 
 Але через глобальну економічну кризу за 
останні півтора року рахунки Міжнародного 
аеропорту «Херсон» були стабільно порожні, 
отож і накoпичилoся 1,8 мільйoна гpивень 
бopгів із заpплат перед трудовим колекти-
вом. 
 І якpаз дo 75-pіччя підприємства Хер-
сонська oблpада зpoбила дуже актуальний 
пoдаpунoк: знайшла у бюджеті кoшти для 
пoгашення цієї забopгoванoсті. 
 — Наразі щотижня аеропорт приймає 
дев’ять міжнародних авіарейсів, отже, пе-
ріод пpoцвітання у нас ще пoпеpеду, — вва-
жає диpектop КП «Хеpсoнські авіалінії» Ві-
талій Кучеpук. — На нинішній pік планів 
удoсталь: тpеба завеpшити мoнтаж світлo-
сигнальнoї системи, дoбудувати злітнo-пo-
садкoву смугу для великoгабаpитних лі-
таків, oблаштувати oгopoжу, яка відпoвіда-
ла б усім міжнаpoдним нopмам безпеки для 
таких oб’єктів: із датчиками вібpації, пpoти-
підкoпнoю системoю тoщo. Є пpoгpама poз-
витку аеpoпopту, й у скpуті йoгo кидати не 
збиpаються. А це oбнадіює: адже для Хеpсoн-
щини власне летoвище булo й залишається 
«вікнoм у світ», яке дoдає кpаю інвестицій-
нoї та туpистичнoї пpивабливoсті.
 Цікаво, що істopія авіапідпpиємства 
пoчалася з 18 лютoгo 1946 poку, кoли був 
ствopений 202-й авіазагін спецпpизначен-
ня укpаїнськoгo упpавління Міністеpства 
цивільнoгo пoвітpянoгo флoту СPСP. За 75 
poків підпpиємство багатo pазів змінювалo 
назву. У 1995 poці наказoм Деpжавнoгo де-
паpтаменту авіатpанспopту авіазагін пеpей-
менували на Хеpсoнське деpжавне авіацій-
не підпpиємствo, а в 2001 poці з йoгo складу 
виділили аеpoпopт «Хеpсoн». 
 Для oбслугoвування летовища ствopи-
ли oбласне кoмунальне підпpиємствo 
«Аеpoпopт Хеpсoн». Йoгo ліквідували у 2005 
poці, але наступникoм сталo КП «Хеpсoнські 
авіалінії».
 — Аеpoпopту під Хеpсoнoм мoглo й не 
бути, якби істopія пішла іншим шляхoм, — 
відкpив професійну таємницю екс-диpек-
тop Хеpсoнськoгo авіапідпpиємства Сеpгій 
Чупін. — За СPСP pегіoнальні еліти відстoя-
ли пpавo на власні аеpoпopти для кoжнoгo pе-
гіoну. Тoж вoни й заpаз кoнкуpують, пpичo-
му в цій кoнкуpенції пoки щo беpе гopу саме 
аеpoпopт Хеpсoна. Він pаніше oтpимав статус 
міжнаpoднoгo і навіть у каpантинну скpуту 
викoнує більше pейсів. Хoча дo пpoцвітання 
йoму, на жаль, ще далеченькo…
 Пoнад тpидцять poків тoму з Хеpсoнсь-
кoгo аеpoпopту літаками АН-2, АН-24, Як-
42, Л-410 здійснювали пасажиpські pейси дo 
33 міст  — у тoму числі дo Києва, Мoскви, Ки-
шинева, Мінська, Сoчі, Ленінгpада, Poстoва. 
У poзкладі фігуpувала такoж інфopмація пpo 
кілька щoденних вильoтів дo Лазуpнoгo та 
Скадoвська. Квитoк на них кoштував усьoгo 
якихoсь тpи pублі та був дoступним для будь-
якої людини. 
 А от у 2020-2021 роках летoвище на пів-
дні України через коронавірусний карантин 
oбслугoвує лише два pейси — дo Києва та до 
турецького Стамбула. 
 Т.в.о. голови Херсонської області Сергій 
Козир додав, що вже у цьому році плануєть-
ся завершення реконструкції злітно-посад-
кової смуги, що дозволить збільшити її міц-
ність для безпеки польотів. Кошти на це вже 
передбачені у Державному бюджеті, після 
розробки ККД Херсонський аеропорт зможе 
їх отримати. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У  Національному природному парку «Дніс-
тровський каньйон» на півдні Тернопільщини 
завершується зимовий облік кажанів. Холод-
на пора року найсприятливіша для досліджен-
ня кількості та якості популяцій цих незви-
чайних тваринок, занесених до Червоної кни-
ги. Тож від грудня наукові працівники разом 
iз волонтерами-спелеологами провели з цією 
метою велику роботу. Передусім  — у широко-
відомих придністровських печерах, які вклю-
чені до Списку ключових підземних місцезна-
ходжень рукокрилих  міжнародною організа-
цією Eurobats, що координує дослідження і 
моніторинг популяцій рукокрилих у Європі.
 За цьогорічними висновками місцевих до-
слідників, одним iз найбільш поширених під 
землею видів рукокрилих виявився підковик 
малий, названий так через специфічні шкір-
ні складки навколо його ніздрів, схожих фор-
мою на підкову. У найвідомішій туристам пе-
чері Кришталева, приміром, їх виявили понад 
тисячу особин. Також живуть у печерах пів-
денної Тернопільщини нічниці велика і водя-
на, вухань бурий та широковух. Кожний з цих 
видів цікавий по-своєму, а усіх разом їх ще на-
зивають троглофілами — тобто такими, що на-
дають перевагу проживанню у підземеллях. 
Усього на території області проживає 23 види 
летючих мишей, які охороняються  відповід-
но до Угоди про збереження кажанів у Європі. 
І кожний другий вид лиликів, що мешкають в 
Україні, занесений до національної Червоної 
книги. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Без перебільшення, 
курйозний випадок трапив-
ся днями в ефірі програми 
«Інформаційний вечір», що 
транслюється харківським 
каналом Simon. У студію 
журналісти запросили вчи-
тельку біології Ольгу Хале-
пу, яка стала відомою за-
вдяки незвичній формі по-

дачі матеріалу в період ка-
рантину. 
 Як «УМ» уже повідом-
ляла, педагог із села Яков-
лівка Лозівського райо-
ну знайшла неординарний 
підхід до викладання нових 
тем в умовах дистанційного 
навчання. Вона виїжджала 
на природу і просто неба на-
читувала матеріал у стилі 
реп. Її ролики привернули 
увагу школярів молодших 

класів по всій Україні, тому 
Ольга Халепа за цікаве но-
ваторство зрештою отрима-
ла почесне звання «Учитель 
року». 
 Запрошуючи її до студії, 
журналісти хотіли почути 
щось про розвиток креатив-
ного проєкту, але натомість 
пережили справжнісінь-
кий шок. Виявляється, пані 
Ольга ще минулого року по-
кинула школу, в якій про-

працювала 13 років поспіль. 
Причина банальна — педа-
гоги не змогли пережити 
професійного успіху коле-
ги і зробили все для того, 
аби вона добровільно напи-
сала заяву про звільнення. 
«Вони здійснювали психо-
логічний тиск, — повідоми-
ла вчителька, — блокували 
всі мої починання і проєк-
ти. Був повний «ігнор». Це 
було справжнісіньке пекло. 
І тоді я сама собі сказала: 
«Оля, досить! Невже всі ці 
грамоти і медалі варті того, 
аби терпіти таку наругу?».
 Наразі педагог-новатор 
ніде не працює, але знайшла 
нову форму подачі матеріалу 
завдяки каналам YouTube і 
Telegram. У її персональній 
«аудиторії» — 4 тисячі слу-
хачів, яким вона перепові-
дає пізнавальні факти з біо-
логії. Прийняти запрошення 
до іншої школи вчителька 
не може, оскільки тоді дове-
деться виїхати зі свого села, 
а це досить проблематично. 
Найсумніше ж для неї те, що 
подібні проблеми наразі пе-
реживає не лише вона. Пані 
Ольга каже, що сьогодні за-
вдяки соціальним мережам 
постійно спілкується з кре-
ативними вчителями, які 
проживають у різних куточ-
ках країни. На жаль, вони 
теж скаржаться на застарілі 
й дуже консервативні мето-
ди викладання уроків у те-
перішніх школах. Сучасні 
діти, вважає педагог, потре-
бують зовсім інших підходів 
до подачі матеріалу, але най-
частіше вчителі не готові до 
таких радикальних змін.
 До речі, заміну Ользі Ха-
лепі у Яковлівській школі 
так досі й не знайшли. Біо-
логію там викладає вчи-
телька... зарубіжної літе-
ратури. ■

Хто над нами догори ногами?
Фото зі сторінки Національного природного парку «Дністровський каньйон» 

у соцмережі «Фейсбук».

❙
❙
❙

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Родичі Бетмена
У печерах обліковують... 
кажанів

■

Дослідники рукокрилих радіють їх різноманіттю.❙

ЗАЗДРІСТЬ

От Халепа!
Відома на всю країну вчителька, яка у період локдауну 
читала дітям реп-уроки з біології, пішла зі школи через 
психологічне цькування колег

■

Пiсля звiльнення зi школи вчителька продовжує вести онлайн-уроки.❙
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Інна СТЕПАНЧУК

 Учора Верховна Рада зібралася на 
позачергове засідання заради одного-
єдиного законопроєкту — «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо 
відновлення проведення конкурсів на 
зайняття посад державної служби та 
інших питань державної служби». За-
кон про це вже був ухвалений ВР, про-
те президент Володимир Зеленський за-
ветував його. Пропозиції глави держави 
були зареєстровані й парламенті за но-
мером 4531. Згідно з ними, з тексту до-
кумента було виключено рядки «забо-
роняється покладання обов’язків мініс-
тра на особу, кандидатура якої на поса-
ду відповідного міністра була відхилена 

Верховною Радою України поточно-
го скликання». Депутати після трива-
лих дискусій законопроєкт підтрима-
ли. «За» голосували «Слуги народу», 
«Довіра», «За майбутнє!» та позафрак-
ційні. 
 Як наголошують опозиційні депу-
тати, підтриманий закон розширює 
повноваження виконувачів обов’язків 
на тій чи іншій посаді, а також дозво-
ляє збільшити термін їхнього перебу-
вання на посаді. Як зазначає депутат 
від «Європейської Солідарності» Іри-
на Геращенко, тепер не потрібна буде 
підтримка кандидатури на посаду того 
чи іншого міністра, закон дозволяє ке-
рувати міністерствами виконувачам 
обов’язків.

 «Це закон про Вітренка і для Вітрен-
ка», — зазначив політичний експерт Та-
рас Чорновіл у ефірі «Прямого» телека-
нала. «Президентові навіщось потрібен 
Вітренко, а цей закон дозволяє останньо-
му перебувати на посаді тривалий час та 
не чекати, доки за нього проголосує Вер-
ховна Рада», — наголосив він. 
 Нагадаємо, кандидатуру Юрія 
Вітренка, який нині є в. о. міністра 
енергетики, двічі виносили на затвер-
дження Верховною Радою, проте на-
родні депутати її не підтримали. Кан-
дидатуру Юрія Вітренка планують ут-
ретє винести на голосування. «У мене 
є конструктивна пропозиція до пред-
ставників опозиції. Давайте ви прого-
лосуєте за мене на кандидатуру першо-
го віцепрем’єр-міністра, а я зроблю так, 
щоб Енергоатом, Центренерго були при-
бутковими, щоб ми позбулися критич-
ної залежності від будь-яких енерго-
носіїв із Росії», — сказав у ефірі програ-
ми «Свобода слова» сам Юрій Вітренко. 
Цьому кандидату, як видається, чомусь 
дуже кортить бути затвердженим на цій 
посаді... ■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Детективи Національного 
антикорупційного бюро пові-
домили про підозру  трьом 
колишнім співробітникам 
«ПриватБанку» у розтраті 
понад 136 мільйонів гривень. 
Як зазначили у пресслужбі 
НАБУ, підозри експосадов-
цям «ПриватБанку» підпи-
сала генеральна прокурорка 
Ірина Венедіктова.
 Серед підозрюваних — 
колишній голова правління 
ПАТ КБ «ПриватБанк», ко-
лишній перший заступник 
голови правління «Приват-
Банку» та колишня керівни-
ця одного з підрозділів бан-
ку, яка одночасно обіймала 
посаду першої заступниці го-
лови правління у пов’язаній 
страховій компанії. НАБУ не 
повідомляє прізвищ підозрю-
ваних, втім, як неважко здо-
гадатися, йдеться про Олек-
сандра Дубілета та Володи-
мира Яценка, які обіймали 
вищевказані посади. Третя 
фігурантка справи, за дани-
ми сайта «Обозрєватєль», — 
Олена Бичихіна. 
 Володимир Яценко, оче-
видно, був попереджений 
про вручення підозри, а тому 
22 лютого намагався накива-
ти п’ятами «на приватному 
літаку у напрямку Відня», — 
повідомила на своїй Фейсбук-
сторінці генпрокурорка Іри-
на Венедіктова. «Завдяки зу-
силлям правоохоронців літак 
здійснив посадку в аеропорту 
«Бориспіль», де експосадов-
ця було затримано», — до-
дала вона. Як повідомляють 
ЗМІ, Яценко намагався по-
кинути країну на літаку ком-
панії «Роза вітрів», співвлас-
ником якої є Ігор Коломойсь-
кий. Хто «злив» конфіденцій-
ну інформацію Яценку, стане 
темою окремого розсліду-
вання. Оскільки «коло осіб, 
що були проінформовані про 
кількість підозр, підписаних 
мною, дуже вузьке», зазначи-
ла Венедіктова. 
 За повідомленням офісу 
генпрокурора, слідство вста-
новило, що в грудні 2016 
року троє колишніх високо-
посадовців банку, усвідом-
люючи, що «ПриватБанк» 
у найближчий час буде виз-
наний неплатоспроможним 
i перейде під контроль де-
ржави, та розуміючи, що у 
зв’язку з цим iз 19 грудня 
2016 року вони втратять кон-
троль над грошовими кошта-
ми банку, підготували та ре-
алізували злочинний план 

розтрати грошових коштів 
фінустанови. «Він полягав у 
протиправному нарахуванні 
й виплаті додаткової винаго-
роди — індексованої комісії 
у зв’язку зi зростанням кур-
су гривні до долара США на 
користь пов’язаної з банком 
юридичної особи по наяв-
них депозитних договорах iз 
нею. При цьому виплата та-
кої комісії цими депозитни-
ми договорами та додатко-
вими угодами до них не пе-
редбачалась. Для прикриття 
розтрати грошових коштів 
«ПриватБанку» троє ексви-
сокопосадовців вирішили на-
дати цим банківським опера-
ціям вигляду законних, по-
силаючись на начебто зазда-
легідь прийняте і погоджене 
рішення кредитного коміте-
ту банку від 2014 року, на-
справді підроблене «заднім 
числом», та на рішення кре-
дитного комітету банку від 
16 грудня 2016 року, яки-
ми нібито ухвалено рішення 
про застосування нарахуван-
ня і виплати індексованої ко-
місії по депозитах на користь 
пов’язаної з банком юридич-
ної особи в рамках розпоряд-
ження «Про реалізацію но-

вого депозиту з виплатою ви-
нагороди у зв’язку зi зростан-
ням курсу гривні до долара 
США» від 2013 року.
 За цю оборудку колишніх 
топменеджерів «ПриватБан-
ку» звинувачують у розтраті 
чужого майна шляхом злов-
живання службовим стано-
вищем, вчиненій за поперед-
ньою змовою групою осіб в 
особливо великих розмірах, 
та у службовому підробленні 
(ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 
2 ст. 366 КК України). 
 

«Другий і третій пішли. Точ-
ний рахунок матчу — таєм-
ниця слідства, — інтригує у 
«Фейсбуці» Ірина Венедік-
това. — Справи так званої 
групи «ПриватБанку» — це 
далеко не єдина траєкторія 
руху нашого спільного з 
НАБУ та САП локомотиву... 
Раджу приготуватися тим 
свідкам (поки що), на діяль-
ність яких правоохоронці ди-
вились із закритими очима, 
— відкриємо. Впевнена, цей 
натяк зрозумілий». ■

ПОГЛЯД

За останні 
сто років ми 
програвали 
п’ять разів
Віктор ЮЩЕНКО
президент України 
2005—2010 рр.

 За останні сто 
років, коли ви 
візьмете полі-
тичні карти Єв-
ропи, вісімде-
сят відсотків 
із них будуть 
без Украї-
ни. Над нами панували всі, кому не 
лінь: поляки, росіяни, румуни, чехи, 
угорці. Ми шість разів проголошува-
ли незалежність, якщо взяти з часів 
Директорії. І ці рахунки не точні, бо 
в сорокових роках проголошувались 
локальні республіки. П’ять разів ми 
програвали. У нас було чи півтори 
доби своєї проголошеної держави, 
як у Августина Волошина, чи два з 
половиною роки — УНР. Кожен, хто 
приходив до нас, малював свою кар-
ту.
 Сьогодні Путін стовпи прикор-
донні переносить, а років 80 тому та-
ких любителів було ще більше. Тіль-
ки Ленін нам двічі оголошував вій-
ну. Я розумію, що наше сьогоднішнє 
становлення є дуже складним. Але я 
відверто скажу, що тридцять років 
тому випірнути у цьому складному 
егої стичному політичному світі най-
більшою за площею державою Євро-
пи, тридцять років працювати на 
своє утвердження, не маючи до цьо-
го років триста своєї держави, ці роки 
незалежності сьогодні — найбільше 
наше щастя.
 Дійсно, є ще багато-багато кло-
потів. Ми спілкуємося різними мова-
ми. Це не докір, це констатація, що 
ми такі. Не міряйте нас мірками гру-
зинської ходи, чи естонської, чи ли-
товської. Цю путь ми ніколи не пов-
торимо, бо ми інші.
 Що ж нас так розділяє? Як нас 
об’єднати?
 Ми й досі ходимо в різні церкви, 
і це немало значить. Ми читаємо різ-
ну історію. Ми ж добре розуміємо, що 
є донецька історія. У них своя уява, 
хто ми і звідки. Я це не підтримую, 
але такими вони є. Чи ми говоримо 
про пам’ять національну? Чому я ста-
вив за мету зробити ці мітки в куль-
турі, в історії? Тому що нічого так не 
консолідує, як твоя культура, як твоя 
пам’ять. І тому в кожній нації ці пи-
тання стоять на порядку денному. 
Щоб ставити і вирішувати великі за-
дачі, навіть економічні та соціальні, 
потрібна консолідація.
 Чи говоримо про питання мови, 
чи ми говоримо про питання церкви, 
чи ми говоримо про питання пам’яті, 
— це всі питання, які постійно на по-
рядку денному. Ми крок за кроком 
більше розуміємо, у нас залишаєть-
ся більше знань, і історичних, і куль-
турних. Тому я б сказав, що консолі-
дація — найголовніше!
 Як склеїти докупи 45 мільйонів 
людей? Це найцікавіше запитання. 
Це не «одноходовка». Це не мова про 
один якийсь компонент. В’ячеслав 
Максимович Чорновіл завжди ка-
зав: «Пам’ятай, Україна почи-
нається з тебе. Не з Президента, 
не з голови селищної ради, не 
з сусідів. Якщо ти українець, 
український порядок наведи 
у своїй душі, у своїх поступ-
ках». ■

■

ПАРЛАМЕНТ

Закон для Вітренка 
ВР розширила повноваження виконувачів обов’язків

■

ЧАС РОЗПЛАТИ

Другий і третій пішли. 
Свідкам — приготуватися 
Трьом топменеджерам «ПриватБанку» оголошено 
підозру. Проте це далеко не остаточний список, інтригує 
генпрокурорка Венедіктова

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Американський суд на прохання Міністерства юстиції США призупинив 
провадження у справах про конфіскацію нерухомості Ігоря Коломойського та 
Геннадія Боголюбова, щоб не заважати кримінальній справі проти них. Про 
це повідомляє lb.ua з посиланням на RFE/RL. «Відкриття [Коломойському і 
Боголюбову] доказової бази розкриє особи свідків, які надавали та надава-
тимуть інформацію як у справах про конфіскацію, так і в кримінальному роз-
слідуванні, — йдеться у клопотанні Мін’юсту США. — Якщо це трапиться, 
конфіденційні інформатори можуть припинити надавати свідчення». 
 Нагадаємо, в 2020 році Міністерство юстиції США подало три позови до 
Окружного суду Південного округу Флориди з метою конфіскації двох ак-
тивів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Вони стосувалися хмаро-
чоса PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, офісного парку CompuCom у Дал-
ласі, штат Техас, та офісного центру 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо. 
Слідство вважає, що американські партнери Коломойського та Боголюбова 
придбали нерухомість за гроші, які були шахрайським способом виведені з 
«ПриватБанку» ще на початку 2010-х років.

■

Яценка просто з неба опустили на грішну землю.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
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Хто буде двійником 
«Слуги народу»?
 У відчуттях і передчуттях, 
окрім ритуальних танців усере-
дині депутатського корпусу, пар-
ламентарі від влади розробляють 
нову стратегію, розраховану на 
вплив і якнайширше охоплення 
електорату. 
 За всіма цими закриттями 
медведчуківських і шаріївських 
каналів, та дамоклового меча 
«засідання РНБОУ 19 лютого» 
не виключена поява нової партії 
— сателіта «слуг» — біло-голубо-
го (радикального) центризму. 
 До речі, тема двійника Голо-
бородька обігрувалась і в серіалі 
«Слуга народу». І тепер уже зро-
зуміло — це справді джерело ро-
зуміння ходу мислення ЗЕмож-
новладців.
 «Я розумію бажання Льо-
вочкіна і К° отримати монополію 
на біло-голубий електорат, але 
у його Бойка є ліміт, стеля зрос-
тання. Скільки не показуй його 
по «тєліку» — він не харизма-
тичний, — каже заступник ди-
ректора Українського інституту 
дослідження екстремізму Богдан 
Петренко. — Плюс ці розмови 
навколо того, куди дітись депута-
там «Слуги народу» з південного 
сходу. І водночас — проба ґрун-
ту щодо того, як сприйме гро-
мадська думка Разумкова, який 
не приховував своїх симпатій 
до Партії регіонів. Тому мені це 
схоже на гру в зачистку території 
для якогось партійного проєкту. 
Альтернативна «Слуга народу» 
для сходу. Ну а сам Зеленський 
зі старою СН плавно відходить у 
правий (помаранчевий) центр. 
Тобто, стають партією для захо-
ду та центру. Навряд чи це збіль-
шить його голоси, але дозволить 
втримати частину зі свого патріо-
тичного електорату. А може, на-
віть декого і повернути. При цьо-
му «Євросолідарність», імовірно, 
будуть намагатись відштовхува-
ти далі від центру — в правий 
край. Хоча треба сказати, що не-
значна ніша тут залишатиметь-
ся — не всі готові підтримувати 
ЄС і вони ж не перекотяться до 
оновленого — просякнутого пат-
ріотизмом — Зеленського. Але їх 
можуть подерибанити — без про-
ходу до Верховної Ради — дрібні 
проєкти на кшталт відроджених 
Гриценка та Смєшка».
 І, як стверджують аналіти-
ки, коли «слугам народу» вдас-
ться успішно розділитись на 
дві частини, тоді ми наблизи-
мось до перевиборів. Але для 
цього треба займатись партій-
ним будівництвом, а поки що 
їх вистачає лише на «відосики й 
рокіровочки» в обласних керів-
ництвах партії.

Зеленський і «бандерштадт»
 Отже, у Володимира Зе-
ленського нова роль — він стає 
справжнім українським патріо-
том, майже бандерівцем. Зовні 
все виглядає так: внаслідок іс-
торичного рішення Ради націо-
нальної безпеки й оборони Зе-
ленський поставив Медведчука й 
політику Путіна поза законом.
 Нагадаємо, санкції проти 
Віктора Медведчука, його дру-
жини Оксани Марченко та шес-
ти довірених осіб з найближ-
чого оточення було введено на 
основі справи СБУ про при-
четність до фінансування те-
роризму. Це стосується усіх 19 
компаній сім’ї Медведчуків, за-
блоковано всю їхню операцій-
ну діяльність в Україні. Також 
трубо провід Медведчука має пе-
рейти у власність держави. 
 Тепер спостерігатимемо, як 
держава виконуватиме всі ці 
масштабні рішення. 
 Наступною демонстрацією 
патріотичності влади стала при-
йнята заява Верховної Ради у 
зв’язку з сьомою річницею 
Євромайдану в 2013-2014 рр. 
Депутати 295 голосами визна-
ли Революцію гідності одним із 
ключових моментів в українсь-
кій історії. 
 У схваленій заяві нада-
но політичну оцінку подіям на 
Євромайдані, Революції гід-
ності та їх наслідкам. Там, зок-
рема, йдеться: «...Події на Май-
дані, а потім окупація Криму 
Росією і вторгнення на Донбас 
стали наслідком політики Вік-
тора Януковича і його злочинно-
го режиму, який підтримувався 
Росією». Дії «беркутівців» та ін-
ших силовиків під час Майдану 
визнали такими, які завдали не-
поправної шкоди державі й сус-
пільству. Щодо пункту про роз-
слідування вбивств на Майдані, 
то генпрокурор Ірина Венедікто-
ва вже заявила, що вирок за роз-
стріли може з’явитись до кінця 
поточного року.

Фракційні ігрища: 
і рибку з’їсти, й на дочасні 
вибори не напоротись
 А тим часом усередині пар-
ламенту депутати розважають-
ся як можуть — малюючи, про 
всяк випадок різні конфігурації 
фракцій, аби допрацювати до 
логічного кінця. 
 Отже, після того, як Олек-
сандра Дубинського виключили 
з фракції «Слуги народу», в пар-
тії влади заговорили про можли-
ве переформатування коаліції. 
Оскільки нардеп, котрий пере-
буває під санкціями США, до-
сить впливовий серед провлад-
ної фракції, очікувалось, що 

після його звільнення фракцію 
покинуть 20-25 депутатів умов-
ної групи Ігоря Коломойського. 
А це призвело б до кризи моно-
більшості. А тому у ВР почали 
серйозно допускати можливість 
створення нової коаліції. 
 Глава фракції СН Давид 
Арахамія зазначив, що в на-
шій країні все може бути. Од-
нак уточнив, що на даний мо-
мент перемовини про створен-
ня коаліції ні з ким не ведуть-
ся, мовляв, «Слуга народу» й 
так зберігає більшість. Ну а ми 
вже давно зрозуміли: те, що за-

перечує Арахамія, точно відбу-
вається. 
 Навіть за стабільності ситу-
ативні альянси з іншими фрак-
ціями «Слугам» усе ж знадоб-
ляться. Економічна криза в тан-
демі у будь-який момент може 
спровокувати шторм, тому пре-
зиденту у Верховній Раді може 
знадобитись більш ширша опо-
ра, аніж монобільшість.

Прем’єр-експерименти. 
Тимошенко? Порошенко? Хто? 
 Першою серед нардепів намір 
підставити плече «Слузі народу» 
заявила лідер ВО «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко. Вона сказала, 
що готова вести перемовини з 
будь-якими чиновниками, лише 
б переконати їх поміняти страте-
гію розвитку держави. 
 «У випадку готовності СН 
об’єднатись довкола конкрет-
них задач ми не відмовимось 
від перемовин, — роз’яснив по-
зицію Юлії Тимошенко нар-
деп від «Батьківщини» Іван 
Крулько. — Але для того, щоб 
це відбулося, партіям належить 
знайти компроміс із трьох при-
нципових для «Батьківщини» 
питань: земельна реформа, та-
рифи на житлово-комунальні 
послуги, соціальна політика». 
 Політичні експерти зазна-
чають, що тема прем’єрського 
крісла також актуальна для 
Юлії Тимошенко. Однак Во-

лодимир Зеленський відзна-
чав, що союзу на умовах лідера 
«Батьківщини» не допустить, 
мовляв, вона вміє в потрібний 
момент зі швидкістю гепарда 
підлаштуватись під обставини. 
Щоправда, Зеленський не оз-
вучив ще один свій страх: Юлія 
Тимошенко за сприятливих для 
себе політичних умов може пе-
ремолоти й поглинути кожного, 
кого вважатиме за потрібне. 
 Якщо прем’єрство Тимо-
шенко не світить, то інші поса-
ди для її команди в переформа-
тованому уряді — предмет тор-

гу. Наприклад, претендентами 
на міністерські крісла можуть 
бути і колишній міністр, екс-
перт у сфері ЖКГ Олексій Ку-
черенко та досвідчений аграрій 
Іван Кириленко. 
 Також претендентами на 
об’єднання зі «cлугами наро-
ду» можуть бути депутати з 
групи мажоритарників «Дові-
ра», котрі й так синхронно го-
лосують з монобільшістю щодо 
важливих законопроєктів. 
 Однак, за словами депутата 
«Довіри» Сергія Шахова, якщо 
СН запропонують їм коаліцію, 
то їхніми умовами може бути 
розпуск Кабміну й, можливо, 
Верховної Ради. 
 Ще одним претендентом на 
гіпотетичну коаліцію може ста-
ти фракція «Голос». Але наразі 
стратегії партій на розвиток краї-
ни достатньо відрізняються. 
 Ну і найцікавіше з останніх 
висновків експертів і політиків. 
Колишній секретар РНБО Олек-
сандр Турчинов у інтерв’ю ВВС 
Україна заявив, що лідер партії 
«Євросолідарність» Петро По-
рошенко готовий очолити уряд 
за президентства Володимира 
Зеленського після дострокових 
парламентських виборів. 
 Також Турчинов не виклю-
чає коаліцію «Євросолідарності» 
зі «Слугою народу», якщо останні 
«прозріють». Але шанси для цьо-
го Турчинов вбачає мінімальні. 

 «Коли вони раптом про-
зріють і почнуть працювати на 
свою країну, звернуться по допо-
могу, щоб зупинити цей хаос, то, 
безумовно, ті фахівці, котрі є в 
«Європейській Солідарності», із 
задоволенням допоможуть ста-
білізувати ситуацію і вивести 
країну з цих безкінечних криз», 
— заявив Олександр Турчинов. 

Конспірологія чи відкрита 
реальність?
 Потужним передвиборчим 
ходом Зеленського чимало за-
цікавлених називають санкції 
проти всього, що належить аген-
ту Кремля Віктору Медведчуку. 
Дехто називає це і «грою», що,  
власне, в Кремлі й спланована. 
Актори ті самі, ролі також, от 
риторику довелось поміняти, 
адже чинний український пре-
зидент втрачає довіру. 
 Однак є ще версії. Не менш 
цікаві. Якщо вірити російським 
опозиційним аналітикам та пуб-
ліцистам, то, мовляв у Росії діє 
чотири «чекістських клани», що 
поділені на два ворожих угрупо-
вання і які мають свій вплив на 
українську політику та на ук-
раїнських політиків. 
 Путінський називають «сі-
мейним кланом КДБ». Удар в 
Україні по Медведчуку, ймовір-
но, означає послаблення пози-
цій усе ще чинного президента 
Росії та посилення іншого уг-
руповання. Наприклад, за виз-
наченням російських опальних 
публіцистів, «московсько-кор-
жаківського блоку КДБ», який, 
імовірно, має свій вплив на Зе-
ленського. 
 Але головне, що від того Ук-
раїні не стає легше. Бо не хо-
четься нічийого впливу, є спрага 
справжньої свободи й гідності без 
вивірення своїх кроків із «парт-
нерами» Москви, Пітера й... 
 І підіймаючи в «УМ» тему 
цифрової війни та перезаван-
таження світових еліт, говоря-
чи про нездатність нинішніх 
українських керманичів ско-
ристатись шансом для онов-
лення власної країни, ми має-
мо на увазі єдине — Україна 
повинна остаточно вирватись із 
тривалих, задушливих і вбив-
чих обіймів Кремля та його ук-
раїнських посіпак. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Привид перевиборів
Помаранчева тінь «Слуги народу» на чолі із ЗЕбандерівцем 
президентом

■

Депутатське родео: та пішли вони всі... одним пакетом.
Фото з сайта focus.ua.

❙
❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Останньому гучному кроку президента України Володимира Зе-
ленського — санкціям проти бізнесу агента Кремля Віктора Мед-
ведчука — зраділо чимало. Мовляв, ну от, нарешті, на другий рік 
правління зміг, проявив себе як президент із первинними чолові-
чими ознаками. І то вже інша справа з якого боку ввижався Зе-
ленському паяльник президента США Джо Байдена, доки хтось 
закладав у долоню українського гаранта ручку для підпису. 
Ну а далі інше питання: чи буде розрулювати так само шашкою всі 
інші проблеми, що їх сам і породив. 
Скажімо, чи проявить таку ж твердість Володимир Зеленський 
щодо українського парламенту і в який бік він схилить свою рі-
шучість — чи до дочасного розпуску, чи доведе народних депу-
татів до кінця каденції? 
Останнім часом не лише аналітики розчиняють у повітрі аргу-
менти дострокового припинення Верховної Ради, а й самі депу-
тати ввійшли в перманентний стан «кидка». І спікер парламенту 
Дмитро Разумков розуміє таку перспективу, але в позу не стає, він 
просто веде свою гру, почасти наперекір правилам поведінки, що 
їх встановив Володимир Зеленський, а точніше його офіс. І, звіс-
но, справа для голови ВР не в президентові, та й для чого його, Су-
саніна, Разумкову рятувати? А справа в тому, що, як стверджують 
аналітики, «гра в дочасні парламентські вибори» для Зеленського 
може погано закінчитись. Оскільки відповіддю на указ про розпуск 
Верховної Ради можна наблизити дату президентських виборів. І, 
за спостереженнями політтехнологів, на це можуть погодитись чи-
мало з умовно провладного табору. А опозиція і поготів. 

Україна повинна остаточно вирватись із тривалих, 
задушливих і вбивчих обіймів Кремля та його 
українських посіпак.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українські зброярі не перестають 
вражати. Черговим дивом техніки, яку 
вони виготовили, став перший у світі гіб-
ридний багатофункціональний броньо-
ваний автомобіль Storm, що працює на 
електродвигуні і здатний пересуватися 
не лише по землі, а й по воді. Цю війсь-
кову диво-машину представлено на вис-
тавці IDEX-2021 в Абу-Дабі, яка щойно 
відкрилася в ОАЕ й проводиться раз на 
два роки. За словами розробників, авто-
мобіль викликав неабиякий інтерес на 
експозиції. У їхніх планах доопрацюва-
ти наявний зразок озброєння і провести 
тестування — автомобіль у подальшому, 
за задумом, повинен повністю занурюва-
тися під воду.
 А придумала й виготовила його ко-
манда під керівництвом конструкто-
ра, кандидата технічних наук Украї-
ни Олександра Кузнецова. Свою назву 
Storm електричний броньований автомо-
біль цілком виправдовує: він витримує 
хвилю до 1,5 м, на піску здатний розви-
вати швидкість до 140 км/год і працюва-
ти без зупинок від 18 до 36 годин. А під-
зарядження електричного акумулятора 
в дорозі забезпечує дизельний генера-

тор. Крім того, на машину ще буде вста-
новлено додаткове обладнання, аби була 
можливість занурюватися під воду. І хоч 
наразі презентовано БМП на гусенично-
му ходу, проте у планах конструкторів 
— ще й колісна версія. Щодо озброєн-
ня, то творці машини хочуть зробити її 
для противника достатньо «зубатою» — 
встановити кулемет, протитанкову сис-
тему, український протитанковий ком-
плекс «Сармат» (грізний ракетний ком-
плекс) виробництва КБ «Луч».
 Основні цілі, які здатний виконувати 
«Шторм», це: перекидання десанту, під-
тримка берегової охорони, доставлення 
вантажу та забезпечення меддопомоги. 
Попит на такі машини великий, тому в 
планах — запускати серійне виробниц-
тво «Шторму».

 «На автомобілі броня фінського ви-
робництва. Амортизатори, що витриму-
ють навантаження 65 тонн, ми замовили 
в Австралії. Електробатарею за нашими 
кресленнями виготовили в Китаї на тому 
самому заводі, де виробляють акумуля-
тори для Tesla. Компанія в Шарджі для 
нас виготовила на замовлення гумові гу-
сениці, міцніші й зручніші в експлуата-
ції, ніж наявні аналоги (вони мають мо-
дульну будову, що дозволяє здешевити 
їх експлуатаційну вартість до 70%)», — 
розповів Олександр Кузнецов.
 Додамо, що прототип автомобіля по-
чали розробляти в Києві два роки тому. 
Над ним працювала команда із шести 
осіб — автомеханіків, водіїв, слюсарів. 
Попередник був на гусеничному ходу з 
дизельним двигуном, але вже міг трима-

тися на воді і пройшов успішні випробу-
вання на Дніпрі. Однак створити повно-
цінний зразок не було технічної та еко-
номічної можливості. Потім команда 
переїхала в ОАЕ. У партнерстві з оборон-
ною компанією Streit Group українцям 
вдалося зібрати перший дослідний зра-
зок за п’ять місяців. Реалізації проєкту 
допомогли сприятливі економічні умо-
ви, які в ОАЕ створено для бізнесу. «Ми 
не змогли зробити все це в Києві. Нашу 
ідею в Україні сприймали як дивину. Не 
було підтримки і фінансів. Економічні 
та адміністративні умови в Еміратах на-
багато кращі. Ми швидко знайшли парт-
нерів, які нас забезпечили приміщенням 
і технічною підтримкою, водночас абсо-
лютно не втручалися у процес. Ми при-
їхали у вересні, протягом кількох днів 
зареєстрували компанію і почали пра-
цювати. Тут не потрібно платити жод-
них податків, навіть 5% ПДВ, тому що 
наше виробництво розташоване на тери-
торії вільної економічної зони. Коли ав-
томобіль відправили на виставку, спів-
робітники митниці допомогли нам ви-
рішити всі труднощі з оформленням до-
кументів. Нам узагалі тут дуже багато 
допомагали», — додав дизайнер та го-
ловний конструктор проєкту. ■

РОЗРОБКИ

Машина, від якої ШТОРМить
Перший у світі військовий електромобіль-амфібію 
зроблено українцями

■

Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область 

 За інформацією видання 
«Ракурс», отриманою з влас-
них джерел, 14 лютого близь-
ко 9:20 на позиції поблизу се-
лища Новолуганське Донець-
кої області зник зв’язок. Для 
з’ясування обставин туди ви-
рушила група у складі трьох 
військовослужбовців 81-ї ок-
ремої аеромобільної бригади. 
Під час переміщення бійців 
близько 10:10 стався вибух — 
здетонував мінний шлагбаум. 
На місці загинули командир 
взводу Олександр Войтенко, 
солдати В’ячеслав Олексієн-
ко (обидва з Кременчука) та 
харків’янин Дмитро Миронен-
ко. Як було заявлено згодом, 
бійці підірвалися на п’яти мі-
нах ТМ-62, встановлених у ша-
ховому порядку.
 46-річний капітан Олек-
сандр Войтенко служив ко-
мандиром взводу вогневої під-
тримки у 1-й десантно-штур-
мовій роті військової частини 
А1493, 33-річний В’ячеслав 
Олексієнко — стрільцем-по-
мічником гранатометника, а 
26-річний Дмитро Мироненко 
— старшим стрільцем. 
 Військові побратими за-
гиблих, які прибули на похо-
рон до Кременчука, говорять 
по-армійському скупо. 
 «Капітан Войтенко був хо-
рошим, справедливим коман-
диром. Хлопці за ним були як 
за кам’яною стіною», — каже 
Олександр Серба.
 «Чесний, прямий i спра-
ведливий. Жив і служив, як 
солдат, й помер, як солдат», 
— відгукується про загиблого 
В’ячеслава Олексієнка боєць 
92-ї окремої механізованої 
бригади Олександр Кравчен-
ко. — Яке б йому завдання пос-
тавили, все виконає. Я в ньо-
му був упевнений на всі 100%. 
Хорошим хлопцем був, таких 
у Кременчуці можна перераху-
вати на пальцях однієї руки». 
 «Проводимо в останню 
путь дійсно мужніх, хоробрих 
та доброзичливих військово-
службовців 5-ї батальйонної 
тактичної групи, — сказав, 
виступаючи на похороні, за-
ступник командира частини 
майор Петро Гоц. — Завдяки 
їхній мужності та самопожер-
тві наша країна зберігає неза-
лежність й державний суве-
ренітет».
 До речі, 5-та батальйонна 
тактична група формувала-

ся з бійців Кременчука, Кре-
менчуцького та Глобинського 
районів, тому неофіційно но-
сила назву «Кремінь».
 Солдат Олексієнко родом із 
села Потоки Кременчуцького 
району з позивним «Самурай» 
до війни працював у службі 
безпеки будівельного магази-
ну «Своя лінія», де досі його 
пам’ятають як одного з кра-
щих співробітників. Пішов 
добровольцем на фронт  у тре-
тю хвилю мобілізації. У 2014—
15 роках у складі 92-ї бригади 
воював під Щастям Лугансь-
кої області. Служив у танково-
му батальйоні водієм-механі-
ком. 
 Повернувшись додому, так 
і не зміг знайти себе у мир-
ному житті, тому знову вирі-
шив укласти контракт iз ВСУ. 
На цей раз на п’ять років. Ро-
дина відмовляла, але він ска-
зав: «Хтось повинен там бути! 
Я йду захищати свій власний 
дім, свою державу, своїх лю-
дей».
 Півтора року тому Слава 
вдруге одружився й майже од-
разу після весілля вирушив на 
фронт. З Іриною в нього було 
велике й світле почуття. На 
жаль, він не встиг стати бать-
ком, а його мати втратила єди-
ну дитину. 
 Олександр і Наталія Вой-
тенки прожили разом 22 
роки. Вони обоє виросли в офі-
церських родинах: їхні батьки 
свого часу працювали в міліції, 
обидва очолювали службу Де-
ржавтоінспекції й були добре 
знайомі між собою. Саша й На-
таля, які почали зустрічатися 
під час навчання в училищах 
(вона вчилася на медика, він 
— на військового), з’ясували 
це на другому побаченні. Олек-
сандр після закінчення Пол-
тавського вищого командно-
го ракетно-зенітного училища 
зв’язку служив у ВДВ, у спец-
підрозділі СБУ «Альфа». У бе-
резні 2018-го пішов на фронт. 
Своє рішення прийняв само-
стійно, пояснивши його тим, 
що хоче підтримати тих, хто 

воює проти агресора. 
 «Напередодні, 13 лютого, 
ми говорили з ним по телефону 
близько 12-ї ночі, — розповіда-
ла Наталія Войтенко інтернет-
виданню Obozrevatel. — На-
ступного дня у мене був вихід-
ний, і він сказав, що до 10-ї го-
дини ранку дзвонити не буде, 
щоб я виспалась. Був День за-
коханих, я прокинулася і на-
брала його приблизно о 9:43. 
Але номер був поза зоною. Я 
подумала, що, можливо, він 
зайшов у штаб, там зв’язку не-
має. Минула година, друга, а 
зв’язку з чоловіком не було. Я 
нервувала, набирала його, але 
безуспішно. Мені залишалося 
тільки чекати. Згадала, що він 
втратив там свої окуляри, ви-
рішила сходити і купити йому 
нові. Хотіла відразу відпра-
вити їх поштою, знову набра-
ла, щоб уточнити адресу відді-
лення. Але він усе ще перебу-
вав поза зоною.  
 Тоді я заходилася готувати 
на кухні, і тут пролунав дзві-
нок подруги. Вона тільки ска-
зала: «Наташа» — і зробила 
паузу. Я відразу зрозуміла, 
що Саші немає. Виявляється, 
вже всі соцмережі, весь інтер-

нет, наші місцеві ЗМІ писали 
про те, що Олександр Войтен-
ко загинув, а я цього не знала! 
Бо ніхто з командування так і 
не зателефонував мені, не пові-
домив і не висловив співчуття. 
Ніби й не було людини...»
 Остання ротація капітана 
Войтенка тривала два місяці. 
Ніби відчуваючи недобре, він 
сказав дружині на прощання: 
«Зайко, я їду в один бік». Вона 
не хотіла цього чути, і внут-
рішній голос їй нічого не віщу-
вав. Лише дуже просила ляг-
ти у госпіталь, оскільки десь 
за півтора тижня до того чор-
ного дня Олександр ходив iз 
температурою — дала про себе 
знати стара проблема зі щеле-
пою, вона розпухла. Колись 
лікарі Київського військово-
го госпіталю його вже оперу-
вали з цього приводу. «Меди-
ки, з якими він зв’язався, про-
сили його зробити й надіслати 
їм рентгенівський знімок, — 
плаче Наталя. — А він усе від-
кладав. На мої умовляння що-
разу знаходив якісь відмовки. 
То не міг кинути молодих сол-
датів, то ніким було його замі-
нити. «Так треба, Зайко...» — 
оце і все пояснення було». 

 Ховали загиблих у закри-
тих домовинах. У церемонії 
прощання, яка відбувалася 
у міському палаці культури, 
взяли участь представники 
міської й обласної влади, вій-
ськових підрозділів ЗСУ, сило-
вих відомств, учасників АТО 
та ООС, громадськості. Напе-
редодні поховання у Кремен-
чуці була оголошена дводенна 
жалоба за полеглими захисни-
ками. Капітан Войтенко і сол-
дат Олексієнко знайшли свій 
вічний спокій на Алеї Героїв 
Свіштовського кладовища.
 У зв’язку із загибеллю 
трьох військових Держбюро 
розслідувань відкрило кримі-
нальне провадження за ч. 3 
ст. 425 КК України «Недбале 
ставлення військової службо-
вої особи до служби, що спри-
чинило тяжкі наслідки, вчи-
нене в умовах особливого пе-
ріоду, крім воєнного стану».
 «Смерть військовослуж-
бовців на контрольованій те-
риторії — велика трагедія. Ми 
докладемо всіх зусиль, щоб 
встановити справжні причини 
і покарати винних у смерті бій-
ців», — зазначив в.о. директо-
ра ДБР Олексій Сухачов.
 На місці події працює слід-
чо-оперативна група Теруп-
равління ДБР у Краматорську 
і Головного слідчого управлін-
ня ДБР. Розглядають три мож-
ливі причини трагедії: пору-
шення правил поводження з 
боєприпасами і вибуховими 
пристроями, теракт або недба-
ле ставлення військовослуж-
бовців до служби.
 У штабі ООС не виключа-
ють, що протипіхотні міни 
були закинуті дистанційно, з 
дрона, до чого окупанти неод-
норазово вдавалися в зоні бойо-
вих дій. Не виключена також 
диверсія, оскільки диверсій-
ні ворожі групи проникають 
крізь українську лінію оборо-
ни і мінують позиції ЗСУ.
 Президент дав 10 днів на 
виявлення винних у цій тра-
гедії. Сьогодні цей термін 
спливає. ■

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

«Хтось повинен там бути»: українські 
захисники виконали свій обов’язок до кінця 
У Кременчуці попрощалися з десантниками, які загинули в зоні проведення ООС

■

Капітан Войтенко був зі своїми 
підлеглими до останнього подиху.
Фото з сайта Кременчуцької 

міської ради.

❙
❙
❙
❙

Солдат В’ячеслав Олексієнко 
пішов на фронт майже одразу 
після одруження.

❙
❙
❙
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СЕРЕДА, 24 ЛЮТОГО 2021ПРАВО
Юрій КАРМАЗІН,
народний депутат України ІI-VI скликань, 
заслужений юрист України, почесний 
працівник прокуратури 

Останні події протистояння «павуків у 
банці» на політичному олімпі України 
ще дужче актуалізують публіцистичну 
книгу Олександра Михайлюти «Воїни 
«Антимафії», над якою він працював 
кілька років. 
Це — спроба осмислення історичної 
ролі мужнього офіцера-патріота СБУ, 
одного з керівників спецпідрозділу КДБ 
СРСР «Каскад», який ставав народ-
ним депутатом України впродовж двох 
скликань (1994—2002) Анатолія Єрма-
ка, українського «комісара Катані», у 
безкомпромісній боротьбі проти коруп-
ції, організованої злочинності у вищих 
ешелонах влади як головної загрози 
державності України, та його бойового 
побратима генерал-лейтенанта СБУ, Ге-
роя України Григорія Омельченка. 

Януковича можна було спинити 
на самому початку
 «Повертати треба до свого корін-
ня, де ми мали і честь, і славу, — на-
голосив Анатолій Єрмак у своєму ос-
танньому інтерв’ю 2003 року. — При-
клад, коли Франція після Другої світо-
вої війни, розбита і поруйнована, почала 
вкладати кошти у вітчизняний кінема-
тограф, де возвеличувався народ в усіх 
найкращих людських проявах i найріз-
номанітніших сферах життя, як-от ко-
хання, культура, наука, але в устремлін-
ні до кращого. Ця держава стала процві-
таючою з демократичними засадами, зі 
своєю оригінальною ментальністю і та-
ким загальновизнаним явищем у сві-
товій скарбниці, як світ французького 
кіно. В умовах же бездуховного просто-
ру неможливо виховати патріотів. Коли 
навкруги тотальний бруд, насильство, 
нівечення людської гідності, важко за-
лишатися вірним своєму етнічному пок-
лику. Бути патріотом сьогодні в Україні 
— подвиг з усіма, як кажуть, наслідка-
ми. Але тільки завдяки людям, які збе-
регли своє коріння і які є вигнанцями 
суспільства, тими шпаринками світла 
крізь морок, тримається Україна».
 Унікальні матеріали — про злочин-
ну діяльність донецького «авторитета» 
Януковича, роздобуті Анатолієм Єрма-
ком разом із відомим уже на той час пол-
ковником СБУ Григорієм Омельченком 
і передані тодішньому керівництву де-
ржави з метою упередження призначен-
ня Януковича головою ОДА. Якби на 
Банковій дослухалися голосу офіцерів, 
то Януковича можна було спинити на са-
мому початку і тепер не було б війни на 
сході, наголошує автор... У книзі, зокре-
ма, йдеться про розслідування злочинів 
Леоніда Кравчука, Юхима Звягільсь-
кого, Леоніда Кучми, Павла Лазренка, 
Юлії Тимошенко...
 На прикладі протиборства Анатолія 
Єрмака у складі офіцерської конспіра-
тивної організації «Антимафія» (ство-
реної Омельченком і Єрмаком у вересні 
1992 р., а з 1998 р. вона діяла як депутат-
ська група у Верховній Раді) видно, що 
це — не просто поєдинок зi злочинцями 
в економічній сфері, це — двобій, влас-
не, за Україну та український народ. 

Антиукраїнські угруповання у владі
 У 2001 році було проведено перший і 
поки що єдиний в історії незалежної Ук-
раїни перепис населення. Він засвідчив, 
що титульна (корінна) нація україн-
ців становить 37 млн 541 тис. 700 осіб 
(77,8% від усього населення); росіянами 
визнали себе 17,3%; білорусами — 6%; 
молдованами і кримськими татарами — 
по  0,5 %; болгарами — 0,4%; угорців і 
румунів виявилося по 0,3%; а євреїв — 
0,2%... І, напевне, саме з того часу пішов 
відлік гібридної війни проти українців. 
Бо 12 вересня 2002 року Кабмін, очолю-
ваний народженим у Молдавській РСР 
Анатолієм Кінахом, із благословення 
президента Кучми, зятя московсько-
го міністра середнього машинобудуван-
ня, ухвалив антиконституційну поста-
нову №1367, якою вилучив зi свідоцтв 
про народження запис про національ-
ність батьків, а зі свідоцтва про шлюб — 
національність подружжя. А 10 листо-

пада 2010 року Кабінет Міністрів Мико-
ли Азарова (в його складі етнічних ук-
раїнців було менше, ніж пальців однієї 
руки) остаточно денаціоналізував ук-
раїнців, вилучивши графу «національ-
ність» з усіх бланків про державну реєст-

рацію. Слід зазначити, що саме ці анти-
українські угруповання у владі чи в зло-
чинному світі є найагресивнішими щодо 
розвитку демократичного українського 
суспільства та розвитку вільної і замож-
ної держави. 
 А варто нагадати слова Григорія 
Омельченка: ще 14 грудня 1960 року 
Генеральна Асамблея ООН ухвали-
ла Декларацію «Про надання незалеж-
ності колоніальним країнам і наро-
дам» (№1514 — XV), яка визначає пра-
во корінного (титульного) народу (етно-
су), в тому числі й українців в Україні, 
на створення національної держави. 
Згідно з міжнародними правовими ак-
тами ООН і ЮНЕСКО, національна де-
ржава — це така держава, в якій корін-
ний (титульний) народ (етнос) становить 
не менше 67% населення країни. Ці ідеї 
були розвинені в наступній Деклара-
ції від 13 вересня 2007 року «Про права 
корінних народів» (№61/295). Згідно з 
вимогами Декларації, українці є корін-
ною (титульною) нацією в Україні і по-
винні бути представленими в органах 
державної влади і місцевого самовряду-
вання пропорційно до населення краї-
ни (78%). Але є диспропорція, кричу-
ща диспропорція, запроваджена комуні-
стами ще в часи СРСР і розвинена їхні-
ми послідовниками-олігархами, і саме 
вона є однією з причин економічної зло-
чинності в Україні, котра звела одну з 
найпотужніших держав Європи почат-
ку 90-х років минулого століття до чис-
ла найбідніших... 
 До речі, як воно з цим у світі? Нап-
риклад, Григорій Омельченко наголо-
шував, що Кнесет Ізраїлю ще 2014 року 
ухвалив закон «Про національну де-
ржаву», де чітко зазначено: «Держава 
Ізраїль є національним осередком єв-
рейського народу. Право на національ-
не самовизначення в державі Ізраїль на-
лежить винятково єврейському народу. 
Будь-які інші законодавчі акти будуть 
тлумачитися з урахуванням цього по-
ложення». На жаль, у нас виявилося за-
мало таких патріотів, таких «комісарів 
Катані», як Анатолій Єрмак і Григорій 
Омельченко, котрі протидіяли злочин-
ній експансії у владні структури кримі-
налітету, людей, за визначенням ака-

деміка Михайла Грушевського, яким 
Україна не потрібна. Тому й сталася зго-
дом окупація Криму та війна на Донбасі. 
Та Єрмак і Омельченко завжди жили і 
боролися з вірою в перемогу. Саме так, 
як і наш духовний батько Тарас:

 ... І на оновленій землі
 Врага не буде, супостата,
 А буде син і буде мати,
 І будуть люде на землі!
 Нагадаю, що я мав честь працюва-
ти як народний депутат України в ІІ і 
ІІІ скликаннях поруч із персонажами 
розповіді — Анатолієм Єрмаком і Гри-
горієм Омельченком. Був головою Комі-
тету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохо-

ронної діяльності та боротьби з органі-
зованою злочинністю і корупцією (ли-
пень 1998 — лютий 2000), головою Ко-
мітету з питань боротьби з організова-
ною злочинністю і корупцією (з лютого 
2000-го), очолював ТСК Верховної Ради 
України з розслідування у справі АСК 
«Бласко» — знищення за сприяння 
тодішнього президента Леоніда Крав-
чука Чорноморського морського па-
роплавства (понад 300 сучасних суден 
спритники під орудою злочинця Кудю-
кіна фактично вкрали, а цей флот давав 
левову частку надходжень до держбюд-
жету). До того ж було встановлено, що 
тоді ж за розпоря дженням Кравчука з 
Міністерства оборони України поцупле-
но 1 мільйон доларів США... 
 Книга — вибух, книга — бомба! 
Головним чином вона розповідає про 
відважного і безкомпромісного офіце-
ра й народного депутата, який наро-
дився і виріс у самому осерді українсь-
ких вольностей — у козацькому селі 
Кінські Роздори на Запоріжжі. Видан-
ня є одним із рішучих кроків до нашо-
го національного самоусвідомлення і 
самозбереження, враховуючи виклики 
глобалістів усьому людству, що прояв-
ляється нині в нагнітанні масового пси-
хозу щодо пандемії COVID-19. Ясна річ, 
що світова мафія завдяки коронавіру-
су як нової зброї масового враження 
розправляє крила. Урвителі в гонит-
ві за надприбутками готові на все. Але 
приклад Анатолія Єрмака засвідчує, 
що зло можливо і потрібно подолати. 
Бо він фактично належить до когорти 
провісників організації Правди і Спра-
ведливості. А разом із ним у фокусі від-
січі злочинному світу виступає і гене-
рал Григорій Омельченко як співор-
ганізатор «Антимафії». Зло буде пока-
ране, бо Всевишній — за правду, а не 
за кривду, Він ніколи не підтримає ди-
явольські сили... Він — на боці воїнів 
Світла! ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Двобій за Україну 
Вийшла друком книжка про українських «комісарів 
Катані» Анатолія Єрмака і Григорія Омельченка

■

Міжнародні експерти наголошують: за роки незалежності олігархи 
під «кришею» президентів обібрали Україну на понад 100 мільярдів 
доларів і сховали їх в офшорах.

«Воїни «Антимафії».❙

ДО РЕЧІ

 Друга частина книги-викриття олігархів має 
назву «Свідчення генерала Омельченка», в осно-
ву якої покладено матеріали, оприлюднені ним в 
«Україні молодій» упродовж 2019-2020 років. Ось 
окремі розділи: «Агенти КДБ» Соколовський» 
(Медведчук) і «Жолудь» (Рабінович), «Я знав, що 
Медведчук є агентом...», «Роботяга» й «активіст» 
Турчинов», «Тимошенко на «гачку «ФСБ», «На-
ливайченко — «Налімов»...

■

P.S. Люди пам’ятають, який резонанс у 90-х викликав у нас італійський серіал 
«Спрут». Головний герой фільму — комісар Катані — безстрашно боровся з там-
тешньою мафією і героїчно загинув... В Україні були наші «комісари Катані», так 
прозвали офіцерів спецслужби, народних депутатів Анатолія Єрмака і Григорія 
Омельченка за їхні викривальні матеріали про злочинців у вищих ешелонах київсь-
кої влади... Вони вважали: щупальця українського «спрута» тягнуться з кабінетів 
ЦК КПРС і КДБ СРСР. 
 Ще в 1994-му автор книги запитав про це Єрмака (а він уже спалив своє пос-
відчення колишнього працівника КДБ та партквиток члена КПУ на знак повної і 
безумовної підтримки України). І ось що він відповів: «Угруповання генерала Кор-
жакова, начальника особистої охорони Бориса Єльцина, відкололося від основної 
зграї. Тепер маємо бригаду Гайдара—Чубайса та наближеного до них олігарха По-
таніна. Маємо сімейне угруповання Бориса Березовського. Маємо пітерське угру-
повання Володимира Путіна. І окремо — службу генерала Коржакова. Звісно, кож-
не з них прагне до посилення свого впливу в Україні. Керівник КДБ УРСР Голушко, 
як відомо, вивіз картотеку агентури до Москви, отже, ці агенти будуть iще дов-
го проявлятися в тих чи інших публічних і непублічних справах». Згодом цей Го-
лушко як справжній запроданець обіймав міністерські посади в Росії...
 Омельченко в липні 1990 року як делегат 28-го з’їзду КПРС (входив до фракції 
«Демократична платформа») ініціював створення слідчих комісії з розслідуван-
ня злочинів тоталітарного сталінського режиму, пільг і привілеїв партійної но-
менклатури та причин Чорнобильської катастрофи.
 Обнародував на з’їзді факти злочинів сталінізму, зокрема, організації Голодо-
мору-геноциду в Україні в 1932-1933 роках, злочинної депортації народів СРСР, в 
тому числі, кримських татар у травні 1944 року. Оприлюднив на з’їзді факти не-
законних привілеїв радянсько-партійної номенклатури, розкрадання державних 
коштів, виділених і пожертвуваних на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, а та-
кож продемонстрував делегатам з’їзду таємні документи про валютні рахун-
ки Компартії за кордоном і приховування на них десятків тонн золота і сотень 
мільйонів валютних коштів та створення за кордоном на підставі таємної пос-
танови Політбюро ЦК КПРС, підписаної генеральним секретарем ЦК КПРС Гор-
бачовим, фондів, фірм і банків, де ховалися вивезені валютні кошти і золото. Як 
член партійної слідчої комісії офіційно допитував про ці обставини президента 
СРСР, генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова. 
 Коли з’їзд відмовився визнати сталінський режим злочинним, засудити зло-
чини сталінізму і відмежуватися від нього, Григорій Омельченко, після закінчен-
ня з’їзду, публічно заявив про вихід iз Компартії. 
 Нагадаємо, міжнародні експерти наголошують: за роки незалежності олігар-
хи під «кришею» президентів обібрали Україну на понад 100 мільярдів доларів і 
сховали їх в офшорах... Але справедливий суд таки гряде. Як це сталося і в Італії, і 
в Сербії, і в Грузії... До цього спонукає і позиція новобраного в 2020 році президента 
США Джо Байдена щодо проблем України.
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Американський авіагі-
гант — компанія «Боїнг» 
— рекомендував авіалініям 
призупинити експлуатацію 
літаків 777-ї моделі, на яких 
встановлені такі ж двигу-
ни, як і той, що вибухнув на 
повітряному судні в суботу, 
20 лютого. Інцидент стався у 
небі над Денвером. Борт авіа-
компанії United Airlines ви-
конував рейс 328 з Денвера в 
Гонолулу, а на його облавку 
перебував 241 пасажир. Піс-
ля зльоту в лайнера виник-
ла проблема з двигуном, в ре-
зультаті якої на вулиці сусід-
нього з Денвером містечка 
Брумфілд упали металеві де-
талі літака. Екіпаж зміг по-
вернутися в аеропорт вильо-
ту. На щастя, ані на землі, 
ані у повітрі внаслідок аварії 
ніхто не постраждав і літаку 
вдалося здійснити аварійну 
посадку.
 Того ж дня у вантажно-
го Boeing 747 під час польоту 
над Нідерландами загорівся 
двигун. Його металеві деталі 
впали на житловий район. 
Постраждалих двоє. Причи-
ни НП поки не встановлені.
 Зазначається, що реко-
мендація стосується літаків, 
на яких встановлені двигу-

ни Pratt & Whitney PW4000. 
Авіавиробник радить тимча-
сово відмовитися від їх екс-
плуатації до того, як амери-
канський авіаційний регу-
лятор розробить відповідний 
протокол вивчення пробле-
ми.
 За даними «Боїнга», на 
момент аварії активно екс-
плуатувалися 69 літаків цієї 

модифікації. Ще 59 повітря-
них суден із цими двигуна-
ми перебувають на стоянках 
після того, як попит на польо-
ти впав унаслідок пандемії 
COVID-19. При цьому мо-
дифікації з двигунами Pratt & 
Whitney PW4000 вважають-
ся застарілими та менш еко-
номічними. Більшість авіа-
компаній поступово виводять 

їх зі свого флоту. За декілька 
годин до оголошення Boeing 
про рішення тимчасово зняти 
з польотів 24 машини цієї мо-
дифікації заявили і в United 
Airlines. Це єдині авіалінії у 
США, які використовували 
літаки з двигунами Pratt & 
Whitney PW4000. Більшість 
iз решти цих машин експлу-
атують компанії у Японії та 
Південній Кореї.
 Це вже не перший удар 
по «Боїнгу» за останній час. 
Нагадаємо, експлуатація 
Boeing 737 MAX була при-
пинена в низці країн піс-
ля двох катастроф. Перша 
трапилася 10 березня 2019 
року. Тоді в Ефіопії розбив-
ся Boeing 737 MAX 8 авіа-
компанії Ethiopian Airlines, 
загинули 157 осіб. Друга ка-
тастрофа сталася 29 жовтня 
2018 року в Індонезії. У ній 
загинули 189 осіб. За дани-
ми слідства, в обох лайнерах 
перед катастрофою збій дала 
система автоматичного уп-
равління MCAS.
 30 січня стало відомо, що 
компанія «Боїнг» після тих 
невдач зазнала збитків упер-
ше з 1997 року. Чистий збиток 
«Боїнга» в 2019 році становив 
$636 млн проти чистого при-
бутку в розмірі $10,46 млрд, 
зафіксованого в 2018 році. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Африканська «чорна діра» 
коронавірусу
 Лише 8 із понад 50 африканських країн мають 
обов’язкову систему реєстрації смертей. Тому у 
випадку з коронавірусом існує занепокоєння тим, 
що його реальні масштаби в деяких країнах до 
кінця не відомі, повідомляє Бі-Бі-Сі. Аналіз да-
них ООН показує, що всі країни Європи, крім двох 
— Албанії та Монако, мають універсальну систе-
му реєстрації смерті, а в Азії трохи більше поло-
вини країн. Але в Африці лише Єгипет, Півден-
но-Африканська Республіка, Туніс, Алжир, Кабо-
Верде, Сан-Томе і Принсіпі, Сейшельські Остро-
ви та Маврикій мають обов’язкові та універсальні 
системи реєстрації населення — відомі як систе-
ми CRVS -, які фіксують смертність, повідомляє 
BBC News. Отже, уявлення, що кількість смертей 
від COVID-19 в Африці набагато нижча, ніж в ін-
ших частинах світу, є абсолютно хибною, оскіль-
ки справжня смертність далеко не повністю за-
документована.

Парламент Грузії затвердив новий 
уряд
 Парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі 
з Іраклієм Гарібашвілі, повідомляє РІА «Новості». 
«89 — «за», 2 — «проти». Парламент Грузії вис-
ловив довіру», — цитують ЗМІ спікера парламен-
ту Арчила Талаквадзе. «Грузинська мрія» є правля-
чою партією, у неї 90 місць зі 150 в парламенті. Для 
висловлення довіри необхідні 75 голосів. Раніше 
прем’єр Грузії Георгій Гахарія заявив про відстав-
ку. За його словами, він вирішив покинути пост, бо 
не зміг дійти згоди зі своєю командою щодо аре-
шту опозиціонера, голови «Єдиного національного 
руху» Нікі Мелія. ■

■

Повільніше, я записую 
 Зустріч, яка тривала понад шiсть 
годин, відбулася у форматі «без крава-
ток» — Путін прибув на неї у джинсах, 
а Лукашенко — у футболці та тоненькій 
картатій куртці. Після переговорів пре-
зиденти відправилися кататися на ли-
жах на Червоній Поляні. До одного зі 
схилів вони добиралися на снігоходах. 
Про інші «дрібнички», наприклад про 
білоруську політичну кризу, якщо і го-
ворили, то тет-а-тет — після спільного 
катання Володимира Путіна й Олексан-
дра Лукашенка на лижах. Але не вар-
то сумніватися, що влаштований Путі-
ним Лукашенку гостинний прийом був 
подякою царя васалу за те, що останній 
упорався з непокорою народу в своїх во-
лодіннях. 
 Характер зустрічі в стилі патрон-ва-
сал проглядалася в багатьох деталях, 
зокрема хоча б у тому, що Олександр Лу-
кашенко, як і під час попередньої зуст-
річі у вересні 2020 року, вислуховував 
російського президента з блокнотом у 
руках, щоб законспектувати головні на-
станови зверхника.
 Тоді, в розпал протестів у Білорусі, 
Росія підтримала Лукашенка не тільки 
морально, беззастережно визнавши його 
перемогу на виборах, а й матеріально — 
видавши кредит в 1,5 мільярда доларів. 
Як стверджує видання «Коммєрсант», 
на зустрічі 22 лютого Лукашенко про-
сив у Путіна ще 3 мільярди доларів кре-
диту.

 Наразі російські інформаційні агент-
ства повідомляють лише про подяки Лу-
кашенка за попередній транш. «Я, зви-
чайно, дуже вдячний вам за ту підтрим-
ку, яку ви надаєте економіці Білорусі. 
Повинен вас проінформувати, що це не 
дарма, гроші не викинуті на вітер», — 
цитує Лукашенка РІА «Новості».
 Питання, яке турбує білоруське сус-
пільство, — що ще зажадає Москва за до-
помогу білоруському диктатору в склад-
ні для нього часи, зазначає у своєму ко-
ментарі Міжнародне французьке радіо. 
З повідомлень iз відкритої частини пе-
реговорів стало відомо, що «залишило-
ся доопрацювати 6-7 дорожніх карт, чим 
тепер і займаються уряди». «Ми, по-моє-
му, 33 напрямки означили — ці дорож-
ні карти, які виробили. Ми домовилися 
про те, що ми їх модернізуємо, оновимо. 
Уряди дуже багато зробили, вони оно-
вили формат. Сьогодні посол (Білорусі в 
Росії. — Ред.) Семашко повідомляв, що 
там, може бути, залишилося з 33 шість-
сім дорожніх карт, над якими уряди 
працюють. Усі інші готові до підписан-
ня — заявив Лукашенко. І підкреслив, 
що в розвитку білорусько-російського 
співробітництва «план дій є».
 У червні 2020 року посол Білорусі в 
Росії Володимир Семашко заявив, що з 
31 карти погоджено 28. Наприкінці 2019 
року і білоруська, і російська сторони го-
ворили також тільки про 31, а не про 33 
карти. Ймовірно, що до своїх попередніх 
вимог про інтеграцію з Білоруссю Росія 

додала, скориставшись слабкістю режи-
му Лукашенка, кілька нових. Путін під 
час зустрічі з задоволенням зауважив, 
що рівень взаємодії, стратегічного пар-
тнерства, союзництва Росії та Білорусі 
підтверджується. РФ — найбільший 
торгово-економічний партнер Білорусі 
— майже 50%. 

Дайте бацьку п’ятака 
 Процес інтеграції Росії та Білорусі 
триває вже 20 років. Він ускладнений 
відмінностями в стратегічних інтере-
сах сторін, а також деякими економіч-
ними проблемами в стосунках Росії та 
Білорусі. Олександр Лукашенко у ве-
ресні минулого року в інтерв’ю російсь-
ким журналістам заявив, що інтеграція 
республіки і Росії в тому вигляді, в яко-
му вона прописана в союзному договорі, 
вже неможлива. «Зараз два покоління 
після цього виросло, і сьогодні вже не-
можливо ту інтеграцію реалізувати», — 
говорив білоруський лідер.
 Як зазначив у коментарі лібераль-
ному російському порталу «Газета.Ru» 
білоруський політолог Дмитро Болку-
нець, на сьогоднішній день відносини 
Росії і Білорусі можна охарактеризува-
ти як уповільнені, стабільні. За його сло-
вами, в них нічого не відбувається: яка 
ситуація була 20 років тому, такою вона 
залишається і до цього дня. Тому про-
ривних ідей від зустрічі глав двох де-
ржав він не чекав.
 Експерт припускав, що на зустрічі 
президентів могло бути порушене лише 
питання про виділення чергового кре-
дитного траншу винятково для підтрим-
ки білоруської економіки, щоб вона не 
пішла в дефолт.
 Доцент факультету світової економі-
ки та світової політики НДУ ВШЕ Андрій 

Суздальцев, у свою чергу, назвав відно-
сини Росії і Білорусі напруженими. Він 
звернув увагу, що Білорусь на сьогод-
нішній день перебуває в ізоляції, а під-
тримує її тільки Росія. У зв’язку з цим, 
як зазначив експерт, Лукашенко хотів би 
отримати подальше фінансування. «І це 
головна тема, з якою він приїхав у Сочі. 
Без грошей він, звичайно, виїжджати не 
збирається. Судячи з усього, Лукашен-
ко дуже налаштований на те, що він буде 
при владі й далі. І це головні проблеми: 
гроші, які потрібні Лукашенку, і те, як 
уберегти ситуацію в Білорусі від деста-
білізації». За результатами цих перего-
ворів, як припустив фахівець, Лукашен-
ко як завжди отримає гроші. Але пробле-
ма в тому, що це його не врятує, бо фінан-
сова допомога Кремля Мінську вже давно 
нагадує ситуацію з виділенням кредиту 
колишньому президенту України Вікто-
ру Януковичу, який теж його не вряту-
вав, констатував Андрій Суздальцев. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Лукашенко прибув до Сочі як тріумфальний 
переможець над білоруською опозицією. Її лі-
дерка Світлана Тіхановська напередодні виз-
нала поразку народних протестів. Але після 
цієї заяви все ж заявила 22 лютого, що білору-
си повинні вийти на протести на вулиці в День 
волі, 25 березня, вказавши при цьому, що Лу-
кашенко намагається продати незалежність Бі-
лорусі. «За останні місяці Лукашенко не прос-
то довів Білорусь до страшної кризи, а й став 
головною загрозою незалежності країни. Ми ж 
бачимо: він намагається продати Білорусь по 
частинах в обмін на кредити і підтримку, щоб 
утриматися ще кілька місяців. Але весна вже 
близько», — повідомила Тіхановська у своєму 
телеграм-каналі. ■

■

ДИКТАТОРИ

Васал поїхав 
до царя 
Лукашенко з Путіним покаталися в Сочі на лижах
Ігор ВІТОВИЧ

Президенти Росії і Білорусі зустрілися в понеділок, 22 лютого, в Сочі, де провели пе-
реговори. Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили питання економічної 
співпраці, ситуацію з коронавірусом та інтеграцію двох країн. Лукашенко анонсував 
створення до осені білоруської вакцини від COVID-19. Путін при цьому зазначив, що 
на лютий і березень заплановані поставки республіці російської вакцини. Крім того, 
як зазначив російський президент, Москва передала Мінську технології виробниц-
тва препарату. 

■

Путін приймав Лукашенка гостинно.❙

АВІАБЕЗПЕКА

Полум’яний мотор 
«Боїнг» рекомендує призупинити 
польоти деяких літаків 777-ї моделі

■

Літак Boeing 777 із палаючим двигуном у небі над Денвером.❙



В. МИРОНЕНКО
Миколаїв

 Шановна редакціє «Ук-
раїни молодої»! Вітаю усіх 
вас із новим роком та бажаю 
здоров’я, Господнього благо-
словення.
 Звертаюсь до громадян Ук-
раїни: коли ж станемо україн-
цями?! Національна свідомість 
українців — це рідна мова на рід-
ній землі. Референдум 1991 р. є 

показником пробудження від 
московського комуністично-
го летаргійного сну. Українці 
впевнились у національній ідеї 
і проголосували більшістю — 
91% — за незалежну Україну, 
скинувши більшовицьке ярмо. 
Сьогодні маємо молодих здіб-
них українських політиків, які 
щиро захищають інтереси своєї 
Вітчизни. Особливо це видно по 
сходу країни, де частина україн-
ців — захисиники — вважають 

самостійність України вищою 
за власне життя. Вони і є рятів-
никами країни.
 Проте є ще одна категорія 
«рятівників», які з екранів те-
левізорів гучно кричать, що 
вони врятують Україну. Гро-
мадянам нашої держави варто 
уважно придивитися до них — 
ким вони є в дійсності. Очолює 
їх Медведчук та його команда, 
куди входять Рабінович, Бой-
ко та багато подібних до них. 
Не буду розповідати, як Мед-
ведчук «захищав» Василя Сту-
са — як має сміливість, то хай 

сам розповість. Проте не слід 
забувати, що, ще будучи сту-
дентом, він брав участь у так 
званій народній дружині, під 
час патрулювання якої ра-
зом із такими ж, як і сам, то-
варишами побив ні в чому не 
винного підлітка, та так, що 
зламав йому ребра. Медвед-
чука навіть не притягли за це 
до кримінальної відповідаль-
ності. Тому ще раз наголошую: 
українці, будьте пильними, не 
дайте себе обдурити солодки-
ми промовами, що вас хочуть 
захистити! ■

ПОЛІТПАРНАС

Чому 
мовчиш ти, 
молодь 
України?
Василь КАЛЧУГІН
Глобине, Полтавська область

 Дорогі мої «молодоукраїнці», 
намагаюся не втрачати зв’язку 
з вами. Читаю вас в інтернеті, бо 
пошта в нас майже не працює. 
Я вже колись писав вам про це у 
відкритому листі до начальни-
ка Укрпошти. А Васько (тобто 
Укрпошта) слухає та їсть...
 Працюю, не забуваючи, що вій-
на з дикою Московією триває. Три-
вожно мені за Україну, за майбут-
ні покоління. Живу в сьогоденні 
й мимоволі на пам’ять приходять 
слова геніального Володимира Со-
сюри, витонченого лірика, відда-
ного сина України:

 Навколо радости так мало!

 Який у чорта днів бадьор,

 коли ми крила поламали

 у леті марному до зор.

 І гнів, і муку неозору

 співаю я в ці дні журби,

 коли лакеї йдуть угору

 й мовчать раби!

 Та, крім прекрасної поезії Со-
сюри, хочу запропонувати вашій 
увазі і свого вірша.

 Живу в часи Неронів і Сократів,

 Живу в часи руйнацій і падінь.

 О, як же боляче за тебе, Україно!

 І чому згасли Канева вогні?

 Живу в часи зневіри і відрази,

 Руйнації моралі і краси.

 Живу в часи, коли нема довіри

 До влади, до закону, до мети.

 Живу в часи брехні та зубожіння

 Мого народу, що піднявсь з колін,

 Коли чужі, ворожі, чорні сили

 Грабують наші землі і ліси.

 Шматують мені тіло й мою душу,

 До рабства знов кидаючи мене.

 Чому ж мовчиш ти, молодь України?

 Невже тобі все байдуже? Невже?

 Плюндрують край, який — окраса світу,

 Що процвітав в часи, коли навкруг

 Ще не було Московії і Ханства,

 Схилялися Європа, Південь, світ.

 Живу в часи, коли в неволі воля,

 Закон, і справедливість, і життя.

 Це де, скажіть, в країні сотні партій,

 А єдності і радості нема?

 Живу в часи, коли олігархічні «блоки»

 «ОПЗЖ», СДП(о), «Не так!»,

 Немов шакали, рідну Україну

 На шмаття рвуть! Народ для них — сміття!

 Живу в країні, де забуті сором,

 Сумління, благородність, честь, ім’я.

 Що ж ми, скажіть, залишимо нащадкам?

 Хіба можливість — відлетіть на Марс?

 Вже тридцять років поступу до щастя.

 Йдемо крізь весни, працю і війну.

 Нікому і ніколи не зламати

 Мого народу гідність вікову! ■

■

Руслан ДУХОВ
с. Мишурин Ріг, Верхньодніпровський район, 

Дніпропетровська область

 Ще править зима і може здатися, що 
ми, садівники і городники, зараз відпо-
чиваємо від минулого сезону. Але де там! 
Хтось продовжує вирощувати свіжі овочі 
та зелень на вікні, і в них це виходить. 
Хтось уже зараз сіє розсаду і майструє теп-
лицю, щоб отримати ранній урожай. Ну а 
більшість городників зараз активно роз-
мірковують, що ж посадити і де взяти гар-
не насіння для посіву в наступному сезоні. 
У перші роки захоплення городом я в зи-
мовий час не міг знайти собі місця, пере-
читував пресу, копався в інтернеті у пошу-
ку новинок і екзотів.
 Наступний сезон для мене буде ювілей-
ним. А якщо точніше, то 20 років тому я 
вперше зібрав свою колекцію помідорів 
із 50 сортів і ввійшов у сім’ю овочівників, 
що пропонують вирощувати такі ж сор-
ти овочів, як і у них. За пройдені роки на-
брався колосального досвіду. І зараз я вже 
не думаю, що посадити на грядках. Впев-
нено буду саджати перевірені часом улюб-
лені сорти. Ну і, звичайно ж, не обійду 
стороною новинки, адже їх потрібно пере-
вірити, щоб знати, як вони у нас ростуть і 
чи можна їх порадити іншим городникам. 
Ось і сьогодні я хочу розповісти про най-
достойніші сорти важкого 2020 року.
 Не підкачав перевірений протягом де-
кількох років високоврожайний сорт «Ко-
рейський довгоплідний». Він почав дозрі-
вати в тому році одним із перших. Кущ у 
нього висотою до 1,2 м, плоди видовжені, 
з довгим носиком, яскраво малинового 
кольору, вагою 200—250 г. Сорт стабіль-
но показує високу врожайність (до 8 кг з 
куща) і стійкість до хвороб.
 Порадував урожайністю і стійкістю 
до посухи новий сорт «Бананчик». У ньо-
го надзвичайно довгі бананоподібні плоди 
до 13-17 см довжиною. Це найдовгоплідні-
ший сорт, який я вирощував. Кущ дося-
гає висоти до 1,5 м. Вирощував цей сорт у 

два-три стебла. Плоди помаранчеві, довгі 
(їх можна розламати, як огірок), м’ясисті 
й дуже смачні, масою 150—200 г, прекрас-
ні в салатах. Плоди цього сорту легко відо-
кремлюються від куща під час збору вро-
жаю. Завдяки сильній кореневій системі 
сорт має дуже високу продуктивність і то-
варність. Він добре підходить для консер-
вування.
 Величезними шоколадними плода-
ми порадувала новинка 2020 року «Шо-
коладний заєць». Кущ у нього високий, 
до 1 м, потужний, лист великий, темно-
зелений. Плоди виросли вагою до 500 г, 
а заявлена вага на оригінальній упаков-
ці була 300 г. Думаю, що йому сподобав-
ся наш клімат! А значить, за ним майбут-
нє. За смаком він не схожий на звичайні 
помідори. Відрізняється особливим со-
лодким мускатно-винним смаком, дуже 
смачний у свіжому вигляді й у салатах. 
Плоди і м’якоть — шоколадно-коричне-
вого кольору, а значить, вони вирізня-
ються високим вмістом вітамінів і зни-
женим вмістом кислот.
 Справжньою окрасою грядки стала не 
новинка на моєму городі, але все ще рід-
кісний гість у колекціях дачників. Ідеться 
про сорт «Зелена сосиска». Це низькорос-
лий помідор. Кущ у нього висотою до 30 см. 
Він не потребує пасинкування і підв’язки. 
Плоди подовжені, з носиком, жовті в зеле-
ну смужку, вагою 60-80 г. М’якоть теж зе-
леного кольору. Вони вишуканого смаку, 
соковиті й дуже солодкі. З одного куща я 
збирав за сезон до 5 кг плодів. Це шикар-
ний результат для низькорослого томату! 

А уявіть, яка краса на городі, коли йдеш 
по грядці, і серед червоних, рожевих, жов-
тих плодів з’являються зелені смугасті 
красені. Смакові якості, ранньостиглість і 
врожайність змушують мене посадити цей 
сорт і на наступний сезон.
 Уже кілька років улюбленцем зали-
шається помідор «Чорний імператор». 
Цей сорт буде надійним для дачників, які 
вирощують томати для продажу на рин-
ку. Адже в останні роки покупці все часті-
ше звертають увагу на шоколадні плоди, і 
коштують вони в рази дорожче. Кущ у ньо-
го висотою 1,5 м, невразливий до хвороб. 
Плоди шоколадного кольору, подовже-
но-сливовидної форми, вагою 180-200 г. 
Щільність плодів досить висока, про що 
свідчить термін зберігання у зрілому виг-
ляді більше трьох тижнів. Але головне до-
стоїнство сорту — смакові якості. Якщо 
сорти, які довго лежать, завжди мають 
поганий смак, то «Чорний імператор» я 
можу сміливо назвати десертним сортом. 
Плоди в нього м’ясисті, соковиті й дуже 
солодкі. При гарному догляді врожай-
ність досягає до 15 кг із рослини за сезон. 
Мені він дуже сподобався і розлучатися з 
ним не збираюся. 
 Хочеться, щоб ця краса і смакота рос-
ла і на ваших грядках. Ми зібрали бага-
то насіння й готові ним поділитися з усі-
ма охочими безплатно. Тільки маленька 
прохання — для відповіді вкладайте кон-
верт зі зворотною адресою та маркою.
 51610, вул. Тюркіна, 41, с. Мишурин 
Ріг, Верхньодніпровський р-н, Дніпропет-
ровська область, Духову Руслану. ■

Часом чиясь безпечність 

може коштувати життя 

іншим. Так, виходячи 

на підступний лід 

заради власного хобі чи 

задоволення, рибалки, 

а то й просто любителі 

погуляти кригою не 

задумуються над тим, що 

ризикують не лише влас-

ним життям, адже в разі, 

коли крига обламається, 

їм на допомогу прийдуть 

рятувальники або ж 

небайдужі громадяни.

ПИЛЬНУЙ!

Українцям слід знати своїх «захисників»

■

ДОБРА СПРАВА

Чорний імператор грядок
Попереду городній сезон, тож насінням потрібно 
запасатися вже зараз

■

Довіряйте не словам, а вчинкам
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Ліберальна 30-та стаття 
 Відштовхуючись від рані-
ше зареєстрованих у Верховній 
Раді мовних законопроєктів, ми 
прискіпливо і бурхливо обгово-
рювали кожну статтю. Як зараз 
пригадується обговорення 30-ї 
статті закону, яка нині активно 
дебатується у засобах масової 
інформації і в суспільстві. Стат-
тя вийшла надто ліберальною. 
Адже ми прописали, що хоча 
продавець, касир чи офіціант 
мають звернутися до покупця 
чи клієнта українською мовою, 
на їхнє прохання вони можуть 
обслуговуватися іншою мовою. 
Гостро дебатувалося питання 
штрафів. Після того, як хтось 
жартома сказав, що за відсут-
ності санкцій наш закон можна 
буде повісити в нужнику на цвя-
шок, ми штрафи залишили.
 Є поширеною думка, що 
ініціатором нового мовного за-
кону був Петро Порошенко. З 
викладеного вище видно, що це 
не відповідає дійсності. Прези-
дент Порошенко в останній пе-
ріод своєї каденції встиг з охо-
тою підписати наш закон. Під-
пису президента передувало 
проходження закону через Ко-
мітет духовності і культури. 
Тут представником робочої гру-
пи і тлумачем її позицій був ко-
ординатор Руху «Простір Сво-
боди» Тарас Шамайда. 7 червня 
2017р. профільний комітет по-
годив текст закону під відомою 
нині назвою «Про забезпечен-
ня функціонування української 
мови як державної». 
 Попри відчайдушні зусил-
ля ворогів українського націо-
нального відродження із ОПЗЖ 
українця Василя Німченка і ук-
раїнізованого (як пише «Вікіпе-
дія») Нестора Шуфрича, закон 
було ухвалено Верховною Ра-
дою. Ця історична подія могла б 
і не відбутися, якби не принци-
пова патріотична позиція Голо-
ви Верховної Ради Андрія Па-
рубія та його заступниці Окса-
ни Сироїд, помічниця якої була 
секретарем нашої робочої гру-
пи, яка відредагувала остаточ-
ний текст нашого варіанта зако-
нопроєкту. 
 Ось така коротка історія мов-
ного закону, яка ще не закінчи-
лася, оскільки згадані вище во-
роги національного відроджен-
ня і вся їхня фракція ОПЗЖ 
опротестували його в Конститу-
ційному Суді. Час покаже, кого 
він підтримає: українську націю 
чи її ворогів.

Вікторія Жданова перемагає
 30-та стаття закону стала 
дзвіночком, який розбудив тих 
українців, які тепер змушені за-
думатися: вони українці чи «ук-
раинцы». Тих «украинцев», які 
не тільки вільно чи невільно зра-
дили мову своєї нації, але навіть 
ненавидять її, наш мовний за-
кон дуже розсердив, і вони ста-
ли волати про дискримінацію 
рус скоязичних. Про дискримі-

націю нервово зашипіли пропа-
гандисти московських телека-
налів, ніби ми в Україні не ук-
раїнську мову захищаємо, а з їх-
нім «язиком» боремося. 
 А як вони хотіли? Вони замов-
чують десятки царських указів і 
наказів царських міністрів про 
заборону українського книго-
друкування, про витіснення ук-
раїнської мови з освіти та бо-
гослужіння. Невже вони забу-
ли Емський указ та циркуляр 
царського міністра внутрішніх 
справ Валуєва: «Никакого ук-
раинского язика не было, нет и 
быть не может, а есть некультур-
ное сельское наречие…» Став-
лення до української мови як до 
сільської, колгоспної остаточно 
було сформовано за комуністич-
ного правління. 
 Другий дзвіночок задзво-
нив від професора Педагогічно-
го університету ім. Драгомано-
ва Євгенії Більченко. Наше на-
магання нагадати українцям, 
що вони українці, а не малоро-
си, викладач культурології, док-
тор наук українка Більченко на-
звала фашизмом. Її загадкове за-
певнення, що вона так любить 
Росію, що ніколи не виїде з Ук-
раїни, привернуло увагу громад-
ськості, яка має можливість зай-
вий раз переконатися, яких зу-
силь доклала російська імперія, 
аби витруїти з українців їхню 
національну гідність, замінив-
ши її меншовартістю. 
 А вже третій дзвіночок не 
просто задзвонив: він «закала-
тав». Подія у школі №137 м. 
Дніпра порушила не тільки мов-
не питання, а й національну про-
блему на весь її зріст. Учителька 
молодших класів Вікторія Жда-
нова, чоловіка якої російські 
найманці вбили в АТО, розпові-
дала своїм учням, що російська 
мова — це мова ворога, і говори-
ти треба не російською, а нашою 
мовою, державною. Матір одно-
го з другокласників у своєму 
інтерв’ю телебаченню скаржи-
лася, що її син після цього ви-
магає від батьків спілкуватися з 
ним українською мовою. Найці-
кавіше те, що вона висловлюва-
ла своє щире обурення поведін-
кою вчительки з бездоганною 
українською мовою. 
 Дискусії і полеміки, викли-
кані мовним законом, ще раз 
засвідчили, що хоча Україна 
вийшла з російської імперії, 
але імперія вийшла далеко не 
з усіх українців, і що саме ті, 
з кого вона не вийшла, чинять 
опір нашому законові, найпер-
ша мета якого полягає в тому, 
щоб нагадати їм, що вони не 
малороси і не хохли, а україн-
ці, національною мовою яких є 
одна з наймелодійніших світо-
вих мов, яку російська імперія 
витруїла з них, яку засмітила і 
засіяла вульгарщиною.
 Чи є на це якась рада? Зви-
чайно, є. Насамперед дивує без-
зубість нашого українського те-
лебачення. Ті телеканали, які 

належать членам ОПЗЖ, пору-
шували вимоги закону про мов-
ні квоти, чим продовжували зро-
сійщувати українців, мовляв, 
нічого не змінилося і не змі-
ниться. В ОПЗЖ добре засвої-
ли, що всяка мова вивчається 
не з підручників, а завдяки час-
тому сприйняттю її на слух, бо 
лексика та інтонації записують-
ся нейронами головного мозку у 
звуковому коді. Утім, дещо змі-
нилося – з добрим результатом 
для суспільства. 
 Три телеканали, які можна 
вважати українськими («5-й», 
«Еспресо», «Прямий») запро-
шують на мовні дискусії лише 
чинних нардепів, забуваючи за-
лучити до них професіоналів, 
які мають досвід багаторічної 
боротьби з засиллям російської 
мови, насамперед просвітян, 
унаслідок чого такі дискусії то-
чаться головним чином навко-
ло «прітєснєнія» рускоязично-
го насєлєнія» і його прав. Ук-
раїнці тут переважно виправдо-
вуються. 
 Жодного разу не довелося 
почути, що українські активіс-
ти борються не з російською мо-
вою, а з нею як основним інстру-
ментом зросійщення українців 
та протистоять ліквідації ук-
раїнської нації як геополітично-
го чинника, що було і залишаєть-
ся мрією та практикою російсь-
кого імперіалізму й шовінізму, 
чиї вагомі досягнення видно на 
прикладі професорші Більчен-
ко та багатьох українців Донба-
су, які з російської зброї стріля-
ють по наших воїнах під коман-
ду «По украм огонь!».
 У цьому зв’язку саме через 
телебачення варто запровадити 
і поширити поняття «зради на-
ції». Адже українець, який но-
сить українське прізвище, але 
відмовляється від українсь-
кої мови та бореться з нею, на-
справді відмовляється бути ук-
раїнцем, а отже, зраджує свою 
націю та переходить в інший ет-
нічний стан. За зраду Батьків-

щини передбачається кримінал, 
а зрада нації у нас досі передба-
чає створення для зради сприят-
ливих умов, наприклад, навчан-
ня українських дітей російської 
мови або навіть в «російських» 
школах. 
 Чи багато в Росії є українсь-
ких шкіл для української діаспо-
ри та чи вивчають там українсь-
ку мову? Там закрили єдину ук-
раїнську бібліотеку. Жаль, що 
Український іститут етнополі-
тичних досліджень ім. Івана Ку-
раса ніяк не наважиться дослі-
дити, чи залишаються україн-
ці, які свідомо відмовилися від 
мови своєї нації, українцями, а 
чи вони вже утворюють якийсь 
окремий підетнос.

Слуга якого народу?
 Особливим резервом для по-
пуляризації державної мови є 
очільники держави. Маємо шос-
того президента і двадцятого 
прем’єр-міністра. Чи часто пуб-
лічно нагадують українцям, що 
вони українці, та закликають їх 
не цуратися рідної національної 
мови?
 А свого часу Томаш Масарик 
у Чехії та Юзеф Пілсудський 
у Польщі проголосили у своїх 
країнах курс на національне 
відродження та закликали свої 
національні буржуазії його під-
тримати. Пілсудський запро-
понував звільнитися з Войска 
Польського всім офіцерам, які 
відмовляються говорити з жов-
нєжамі польською мовою. На-
томість в Україні навіть прак-
тикувалося вихваляння тим, що 
наші офіцери є російськомовни-
ми, а захищають, бачите, Украї-
ну від російського агресора. 
 Багато зробив для націо-
нального пробудження Віктор 
Ющенко, тлумачив про роль 
мови в націєтворенні, відпові-
даючи на гострі запитаннях 
журналістів. Утім численна 
тоді парламентська коаліція не 
була активована на прийняття 
мовного закону, хоча два його 

проєкти були зареєстровані у 
Верховній Раді. Призначений 
президентом віце-прем’єр із гу-
манітарних питань Іван Васю-
ник займався підготовкою до фі-
нальної частини європейського 
футбольного чемпіонату. Мова у 
нього була не на часі.
 Унікальну можливість ввій-
ти в українську історію як ук-
раїнський націєтворець має 
шостий президент Володимир 
Зеленський. Він переконливо 
продемонстрував, як легко може 
людина, яка виросла в рускоя-
зичному середовищі, перейти 
на українську мову, якби вона 
лишень мала потребу в цьому. 
Така потреба виникла у Зеленсь-
кого, коли він став президентом 
України. Така потреба могла б 
нині виникнути у мільйонів рус-
коязичних українців, якби пре-
зидент заохочував виконувати 
закон про забезпечення функ-
ціонування української мови як 
державної. А очільник держави 
України веде себе так, ніби тако-
го закону нема. 
 Президент з єврейським 
корінням забув досвід єврейсь-
кої держави Ізраїль, на момент 
утворення якої в ній було лише 
декілька старців, які вміли чита-
ти написані івритом релігійні 
тексти. Нині Ізраїль є справж-
ньою національною державою, 
в якій івритом володіють всі її 
громадяни. 
 Україна поки національною 
державою не стала. І доки вона 
залишатиметься державою на-
ціонально-гермафродитною, ні 
лютого ворога, ні корупцію, ні 
хабарництво, ні казнокрадство 
та офшорництво жодному пре-
зидентові подолати не вдасться. 
Це буде досягнуто тільки націо-
нальним патріотизмом і почут-
тям національної відповідаль-
ності всіх українців. Тому акту-
алізоване нині мовним законом 
національне питання має пере-
рости в проголошення держав-
ного курсу на українське націо-
нальне відродження. ■

КОНТЕКСТИ

Мова проситься 
на язик
Особливим резервом для популяризації державної мови 
є очільники держави
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Юрій ГНАТКЕВИЧ, ексдепутат ВР України

Слухаючи українські й московські телепрограми, несподівано при-
гадалася строфа: «Не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое 
стремленье». Це писав Пушкін про декабристів. Нинішня гостра ак-
туалізація національного питання на телеканалах і в українському 
суспільстві свідчить, що не пропадає даремно труд групи українсь-
ких активістів, які за ініціативи і впертості Володимира Коваленка 
та Івана Ющука створили два роки тому при Міністерстві культури 
Координаційну раду з питань впровадження української мови як де-
ржавної. Адже саме на Мінкульт урядом покладено відповідальність 
за мовну політику. 
Міністр Євген Нищук прийняв нашу делегацію, після чого підписав 
такий бажаний нам наказ. На першому ж засіданні Координаційної 
ради була створена робоча група з підготовки нового мовного зако-
ну, яка, обравши своїм головою професора Володимира Василенка, 
відразу взялася за роботу. Я представляв у робочій групі Просвітни-
цький центр національного відродження ім. Євгена Чикаленка. Група 
майже повністю складалася з молоді: представників різних громад-
ських організацій, тому цей закон і називався «громадським».



Костянтин РОДИК

«Мені хотілося б, аби ця історія була 
піщинкою із вислову «банальність 
зла», що належить Ханні Арендт», 
— значить Віра Курико на початку 
своєї книжки «Вулиця причетних. Чер-
нігівська справа Лук’яненка» (К.: Тем-
пора, 2020). Так, у нас немає літератів, 
що писали би про колабораціонізм на 
рівні Арендт. Чи вже є?

 Про токсичну співпрацю з совєтсь-
ким режимом багатьох наших лідерів 
думок є вже чимало і ґрунтовних мо-
нографій, і яскравої есеїстики (Оксана 
Забужко, наприклад). Дослі дження 
ж масової колаборації більшости ук-
раїнських громадян лише починаєть-
ся (Олена Стяжкіна, приміром). Немає 
в українському письмі й неманіпуля-
тивного ословлення досвіду виживан-
ня, як це зробила Нобелівська лав-
реатка Світлана Алексієвич. Віра 
Курико спробувала поєднати мето-
дики Арендт і Алексієвич — і вийш-
ла унікальна книжка. І не тому, що це 
проблемний ексклюзив, а через добру 
професійну роботу.
 «Вулиця причетних» — це жур-
налістське розслідування справи 
майже півсторічної давнини: як чер-
нігівські знайомі та сусіди Левка 
Лук’яненка допомагали КҐБ удру-
ге ув’язнити дисидента. Потужність 
спецслужб ґрунтується на вишколеній 
агентурі. Аж так добре вишколеній, 
що «як мінімум тричі Лук’яненко ні-
чого не підозрював і пропонував аген-
там КҐБ вступити до Гельсинської 
групи». Звісно, таборове життя навчи-
ло Левка Григоровича конспірації — а 
таки потрапляв у пастки сценаристів-
кураторів.
 Але ж хто були ті люди-агенти, що 
натхненно-переконливо виконували 
юдину роль? Оце й головне питання 
книжки: чому нібито нормальні люди 
аж так завзято колаборували з режи-
мом, про який самі ж складали анек-
доти?
 Інститут агентів — багатошаровий 
коктейль. «Вулиця причетних» ніби 
презентує пробірку цієї трутизни. 
Звісно, тут є фанатики совєтського 
способу життя та звичайні людиноне-
нависники (що, зрештою, обоє рябоє). 
Від цього прошарку густо тхне морал-
лю зграї: хто не з нами — той проти 
нас. Жодного натяку на розуміння 
Іншого. «Хай спочатку навчиться 
жити по-радянськи», — кидають спів-
робітники-медики (!) Лук’яненкові, 
який нарешті зумів влаштуватися на 
роботу електриком в лікарні. Якщо ж 
«не навчиться» — «ми можемо вима-
гати виселення вас із міста». 
  Вельми промовиста ситуація, коли 
дисидентові закидають публічні зви-
нувачення: збори трудового колекти-
ву, «обуреного» тим, що єдиний з його 
членів не підписав чергову совєтську 
відозву «за мир». Ті численні деза-
декларації миру «по-російському» 
з’являлися ніби просто з Орвеллово-
го Міністерства миру з його гаслом 
«Війна — це мир, мир — це війна». І 
що важливіше: ця кремлівська прак-
тика абсурдизації слів та понять три-
ває досі. Колись Левко Лук’яненко 
протиставився їй — ціною другого 
ув’язнення. Нинішній український 
президент залюбки підписується під 
московськими камланнями «за мир» 
— заради рейтингу. Та ще й у збоче-
ному вигляді стокгольмського синд-
рому, перверсійної любови до ката. 

Добре ще не погрожує, як його елек-
торальні попередники: «А якби ви 
виступили проти миру, скажімо, десь 
на заводі, у робочому колективі ніх-
то не ручався б за вашу особисту без-
пеку», — казали Лук’яненкові милі 
совєтські люди.
 Віра Курико по-журналістському 
коректно ухиляється оцінювати цих 
агентів впливу. Навіть коли сплива-
ють тваринні, сказати б, вияви кола-
борації, як-от: «Жила в тісноті ко-
муналки. Хтось сказав їй (можливо, 
просто пожартував), що можна на-
писати донос на сусідів, і тоді їй від-
дадуть їхню кімнату. Прабабуся на-
писала два». Старенька дожила до 
Незалежности, але найбільшою по-
милкою усього свого життя вважа-
ла інше: «Шкодую, що віддала не тій 
кравчині своє єдине пальто. Вона його 
так паскудно перешила». Французь-
кий інтелектуал Андре Ґлюксман зап-
ропонував трансгресійну характерис-
тику такої свідомости: «Не те, щоб 
їхній світогляд був позбавлений кон-
цепції Добра, але в ньому відсутнє по-
няття Зла» (На захисті свободи. — 
К.: Дух і Літера, 2013).
 Авторка не судить колаборантів, 
намагається їх зрозуміти. «Це не спів-
праця. Це життя, — каже колишній 
посібник каґебістів. — Ви колись боя-
лися щось сказати у власному домі? 
Чи здатні ви зрозуміти, що я вам, 
можливо, розповім?.. Хто витримав 
би? Мені досі страшно, що постука-
ють чоловіки в цивільному й заберуть 
із собою на Шевченка в управління 
КҐБ, якого немає». І приголомшуюча 
ремарка: «Дружина прочиняє двері і 
стишеним голосом завершує слова чо-
ловіка: — А хтозна, чи немає».
 Страх перед каральними органами 
живий, навіть через півстоліття. Тож 
колаборація — це не завжди слово-тав-
ро. Радше воно окреслює параметри 
тиску й умови виживання. Журналіс-
тка розшукала протокол «бесіди» в 
тому похмурому будинку «на Шевчен-
ка», де одного з чернігівських знайо-
мих Лук’яненка схиляли до негатив-
них свідчень. «Так, пам’ятаю, моєю 
рукою. Але висловлювався не я, якщо 
розумієте, що я маю на увазі. Був пев-
ний шаблон — мені надиктували, як 
про це слід писати... Можливо, я гово-
рив не зовсім так, але саме так тре-
ба було записати... Хіба міг я, пацан, 
так закрутити?». 
 Тепер той «пацан» — глибокий 
пенсіонер. Прожив життя, з якого 
репресована свідомість витіснила той 

ганебний юнацький випадок: «Мене 
все це тільки зараз насторожує, коли 
ви розпитуєте». Страшне зізнання. 
Бо людина ця, зрештою, цілком адек-
ватна. Й оцінює себе колишнього без 
виправдань: «Звісно, якби не я, вони 
знайшли б когось іншого, хто написав 
би цей донос. Але зараз я думаю, що 
було б, якби кожен відмовився? Ма-
буть, я міг відмовитися. Але не зро-
бив цього». Але — навіть не думав про 
це. 
 «Вулиця причетних» — про тих, 
хто лишився жити у зоні, навіть коли 
усі вертухаї пішли. Лишилися й під-
тримували звичний «порядок» само-
тужки. Й досі нав’язують нам порядок 
денний — своїми виборчими голосу-
ванням за кожного, від кого відго-
нить тою ж зоною. «Чернігів живе, як 
жив. Люди, так чи інакше причетні, 
живуть, як жили. Без Лук’яненка». І 
щойно знову зринає його ім’я — си-
чать: «Замучив...»
 Незрідка авторку книжки зустрі-
чали відверто агресивно: «Навіщо про 
таке питати?!». Дехто так і не від-
крив двері. А хтось демонстративно 
відкидав очевидне задля збереження 
примарного: «Я хотіла би хоч перед 
смертю не чути ні про сталінсь-
ких жертв, ані про репресії, ні про 
психіатричні лікарні чи дисидентів. 
Пам’ятаю той жах, який нам пока-
зували в останні роки існування Ра-
дянського Союзу. Що вони нам показу-
вали? Навіщо вони це робили? Хотіли 
зруйнувати наше життя?»
 1945-го західні союзники приму-
сово показували цивільним німцям 
кінохроніку з концтаборів. Так, жит-
тя яке леґітимізує тоталітарні злочи-
ни проти людяности, — має бути зруй-
новане. Це не помста, це ампутація 
ґанґрени. Повоєнних німців виліку-
вали. Нам же без потужного антибіо-
тика, без Нюрнберґа-2 — не обійтися. 
«Вулиця причетних» — ще один під-
тверджувальний діагноз цього. 
 Примусового лікування від наслід-
ків колабораціонізму потребують не 
тільки колишні мешканці «вули-
ці причетних», а й ті, кого вони нині 
обирають собі за зверхників. Фор-
мально книжка Віри Курико розпо-
чалася з опитування стосовно грома-
дянської ініціативи перейменувати 
чернігівську вулицю Рокосовського, 

де мешкав Левко Григорович, на ву-
лицю Лук’яненка (кандидата у пре-
зиденти України, коли хто забув). 
Міський голова Чернігова Атрошен-
ко відреагував так: «Пропоную не чі-
пати Рокосовського років тридцять 
або й п’ятдесят, краще залиши-
ти його нащадкам». Авжеж, якось 
буде... розсмокчеться... Не буде. Кра-
ще — не буде, лише гірше. Онкологію 
не лікують відтермінуванням. Зре-
штою, чуємо щось подібне тридцять 
років поспіль. І то слова не держав-
ців, а політиків, що дбають хіба про 
рейтинговий комфорт. Простіше ка-
жучи — конформістів. Кандидатів у 
колаборанти. 
 Якось Лук’яненку запропонували 
сформулювати інтегральну оцінку 
двадцятип‘ятиліття Незалежности. 
Він написав дуже толерантно: «25 
років — це переучування всієї нації» 
(25 років: Заповіти незалежності 
України. — К.: Саміт-Книга, 2017). 
Схоже, учили та не вивчили. «Ву-
лиця причетних» — ніби незалежне 
оцінювання: курс засвоєно погано. 
Книжка закінчується так: «Я встаю 
з-за столу колишнього каґебіста, 
який добре знає, що відбулося в ті 
роки. Та я майже нічого від нього не 
отримала. Система й далі існує, га-
дає він. Але й Лук’яненко також 
далі — існує. Боротьба, імовірно, 
триватиме».
 І насамкінець. «Чернігівська спра-
ва Лук’яненка» — не просто нон-
фікшн, а нонфікшн-література. Ще 
давні мудреці казали: не став запи-
тань, на котрі не маєш відповіді. 
Власне, це основа журналістики — до-
сліджуй припущення. Не опускай рук 
через відсутність «фактів» («агентур-
ної справи щодо Лук’яненка не зберег-
лося») — вони спливуть після низки 
«перехресних допитів». Тож розпитуй 
усіх, до кого дотягнешся. Припусти: 
«Можливо, весь вечір було спланова-
но заздалегідь?» — і сукупність від-
повідей свідків або підтвердять, або 
спростують. І репортерське розсліду-
вання перетвориться на детектив. Як 
завжди, коли дотримано професійних 
стандартів.
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Роман ЯКЕЛЬ

Різьблені тарілки Юрія Павловича 
розкидані по всьому світу — Ні-
меччина, Чехія, Угорщина, Італія, 
США, Аргентина, Бразилія. А відо-
ма поетеса і лінгвістка з Бразилії 
Віра Вовк подарувала альбом з ро-
ботами Юрія Павловича бібліотеці 
Конгресу США. Ще один альбом 
«Лірика Карпат» знайшов місце... 
у книгозбірні короля Швеції Кар-
ла Густава ХVI. Його презентував 
шведському монарху другий пре-
зидент України.

Ебонітовий початок
 Юрій Павлович з дитинс-
тва цікавився мистецтвом. Його 
хвилювали античні скульптури, 
а непокоїло те, що не може ство-
рити щось схоже. Та одного разу 
він, десятирічний закарпатсь-
кий хлопчина із селища Чинадіє-
ве, що поблизу Мукачева, поба-
чив на виставці у Рахові різьбле-
ну шкатулку відомого ясінсько-
го майстра Михайла Тулайдана. 
Ця робота запала в юну душу, і 
виникло бажання в майбутньо-
му займатися різьбою. 
 Першу роботу він створив у 
далекому 1963 році, коли слу-
жив в армії на Північному Кав-
казі. У степу, де перекотиполе і 
полин, Юрія діймала носталь-
гія за горами, серед яких виріс. 
І захотілося творити. «Шукаю 
дощок — їх там немає, — роз-
повідає митець. — Я знайшов 
ебоніт і майже рік його довбав, 
щоб щось створити. Та коли при-
їхав до Львова вступати в Інсти-
тут прикладного і декоративно-
го мистецтва, то декан Михайло 
Курилич каже: «Вам не треба 
вчитися. Будете народним майс-
тром». Але я захотів вчитися. 
 У студентські роки Юрій 
створив чимало робіт iз дерева. 
Утвердилася традиція: випуск-
ники залишали одну-дві роботи 
для музею інституту. Але того 
року приїхала комісія з Києва. 
Гостям так сподобалася Юрієва 
творчість, що забрали з собою 
аж 13 його робіт.

Інкрустація «новим сріблом» 
і слоновою кісткою
 Після закінчення інститу-
ту юнак отримав направлення 
в Мукачеве на посаду інженера-
архітектора. Та він навідріз від-
мовився бути в цій ролі: мовляв, 
який з мене архітектор, коли я 
не здобував відповідного фаху. 
І Юрій влаштувався на роботу 
в селі Драчино, що на Сваляв-
щині, на сувенірній фабриці. Бо 
там була і зарплата вища, і робо-
та ближча до душі. 
 Згодом зібрав речі і поїхав 
на Прикарпаття, в гуцульське 
місто Косів, і почав працювати 
на художньо-виробничому ком-
бінаті, оформляючи інтер’єри. 
Юрій придивлявся до різьблен-
ня, яке виконували місцеві майс-
три, і збагнув: оце — моє. Він був 
серед них єдиною людиною, яка 
отримала вищу мистецьку осві-
ту. І доля розпорядилася так, що 
Карпати стали криницею його 

натхнення і творчого пошуку.
 Юрій Павлович працює 
здебільшого в техніці рельєф-
ної та ажурної різьби. Ба біль-
ше, він напрацював унікаль-
ну техніку, яку називає «нова 
гуцульська різьба». Ще в ра-
дянські часи цей майстер різь-
би придбав 10 кг дроту нойзіль-
бер (нове срібло), який привезли 
на Закарпаття з київського авіа-
ційного заводу імені Антонова. І 
блиск на його роботах — саме від 
інкрустації цим металом. Крім 
того, майстер оздоблює власні 
роботи перламутром, бісером 
(пацьорками), оленячим рогом. 
А тематичну тарілку до 200-річ-
чя Тараса Шевченка — генія ук-
раїнського народу — він інкрус-
тував навіть слоновою кісткою.

Від кельтів — до «Неба»
 Задум створити різьблену 
тарілку у Юрія Павловича най-
частіше виникає не спонтанно, а 
усвідомлено. Одного разу він про-
читав книжку про Карпати «Вер-
ховинські згадки» Єротея Пігу-
ляка — поета і педагога з Букови-
ни, який упродовж 10 років був 
послом до Австрійського парла-
менту. І в часи національного 
приниження українців, доміну-
вання румунів на Буковині він 
домігся від цісаря Франца Йоси-
фа І відкриття українського від-
ділу в Чернівецькому універси-
теті. Юрій Павлович зробив йому 
різьблений портрет.
 Багато з його робіт оповиті 
майже романтичними історія-
ми. Так, наприкінці ХІХ століт-
тя Карпати відвідала шотланд-
ська письменниця Мені Мюріел 
Дові. Вона полюбила цей край, 
багато в чому схожий на її рідну 
Шотландію, ходила в гуцуль-
ському строї. І написала кни-
гу — «Дівчина в Карпатах». 
Юрій Павлович знайшов її фо-
тографію і вирізьбив портрет на 
тарілці.
 А ось іще одна цікава історія. 
Поблизу Сімферополя розташо-
вана відома у світі Кам’яна мо-
гила. Племена, які населяли цю 
місцевість 12 тисяч років тому, 
залишили нащадкам сонячне 
вітання. І воно відгукнулося на 
тематичній тарілці Юрія Пав-
ловича «Небо». У дереві відоб-
ражена космогонічна система — 
зорі, які уособлюють духовний 
шлях язичників; сонце; чотири 
бики в колі сварги (бики — істо-
ти, котрі оплодотворюють зем-
лю, а сварга — символ неба).
 Із цією роботою спорідне-
на ще одна. На Закарпатті в ІІ-
І столітті до Р.Х. жили кель-
ти. На Мукачівщині був центр 
їхньої  культури. Там карбува-
ли гроші — срібні й золоті тет-
радрахми. Частина з них збері-
гається в Ужгородському об-
ласному краєзнавчому музеї. А 
загалом кельти залишили нам 
чимало артефактів землеробсь-
кої культури, зокрема знаряддя 
праці: коси, серпи, сокири... 
 Юрій Павлович знайшов 
кельтський орнамент і вирізь-
бив тарілку, присвячену кельт-

ським племенам, які проживали 
на території Закарпаття. Неда-
ремно старший науковий спів-
робітник науково-дослідної ла-
бораторії «Гуцульська етнопе-
дагогіка і гуцульщинознавство» 
Академії педагогічних наук Ук-
раїни Аделя Григорук у книзі 
«Юрій Павлович: бути собою» 
відзначає: «...Слухаєш цього 
художника-філософа, а уява ма-
лює оте Світове дерево, яке рос-
те посеред Раю на «живому ка-
мені», що усоблює вічну присут-
ність Бога».

Параджанов, Чукутиха й інші
 Юрій Павлович переконаний, 
що майбутнє гуцульської куль-
тури — в її минулому. Тому чи-
мало його робіт присвячено дія-
чам Гуцульщини. Ось — тарілка 
із зображенням Сергія Параджа-
нова, режисера кінофільму «Тіні 
забутих предків», відзнятого в 
Карпатах. А ось — військовий 
фотограф Микола Сеньковський 
iз Полтавщини, який створював 
портрети гуцулів і карпатські 
пейзажі.
 Різьбяр був перший, хто дав 
світові портрет Чукутихи (гу-
цульська співачка Марія Кри-
чунєк), яку за красою і жіночим 
шармом порівнюють з Моною 
Лізою. Юрій Павлович створив 
різьблені портрети свого зем-
ляка Михайла Балудянсько-
го, який став першим ректо-
ром Петербурзького універси-
тету; гуцульського письменника 
Станіслава Вінценза, дослідни-
ків Гуцульщини — етнографів 
Володимира Шухевича та Во-
лодимира Гнатюка, президента 
Гуцульської республіки в Ясіні 
(1918-1919 роки) Степана Кло-
чурака, письменника, лауреа-
та Шевченківської премії Петра 
Скунця, художника Міхая Мун-
качі... 
 Різьбяра Юрія Павловича 
вельми зацікавила постать Юрія 
Веніліна (справжнє ім’я — Геор-
гій Гуца) — лінгвіста, автора 
граматики для болгар, яка ря-
тувала цей слов’янський народ 
від турецької асиміляції. І він 
вирізьбив портрет славного за-
карпатця.
 Не забув Юрій Павлович зали-

шити в дереві образи своїх улюб-
лених поетів: Омара Хайяма, Іва-
на Франка і Лесі Українки. Ма-
теріалом для його робіт є груша, 
текстура якої дозволяє творити 
найдрібніші елементи. Майстер 
філігранно вирізьблює кожну де-
таль, але попри те дає широкий 
політ художній фантазії. 

Чому життя гуцул гачкувате?
 Символіка робіт Юрія Пав-
ловича напрочуд багата і розмаї-
та. Всюди зустрічаємо гачки, бо 
вони, як пояснює митець, це — 
знак боротьби з усім поганим, 
що трапляється в житті горян. 
Недаремно кажуть, що життя 
гуцула гачкувате. 
 У роботах пана Юрія часто 
бачимо «сльозинки» — симво-
ли радості і смутку. Він першим 
серед різьбярів ввів у тарілки па-
пороть — ознаку відрубності За-
карпаття від світу. 
 У своїх роботах Юрій Пав-
лович часто використовує об-
рази звірів, братів наших мен-
ших, які водяться в Карпатах, 
— олені, косулі, борсуки, серед 
птахів — орли, готури (до слова, 
готур ще з часів Австро-Угорщи-
ни був символом Карпат).
 У 2014 році в одному з при-
міщень готельного комплек-
су «Європа», що в центрі Рахо-
ва, було відкрито музей різь-

бярських робіт Юрія Павловича. 
Цю оригінальну ідею допомогли 
реалізувати рухівський підпри-
ємець Юрій Бендак i керівниц-
тво міста та району. У затиш-
ній кімнаті представлено ще й 
немало ужиткових речей, зроб-
лених руками Юрія Павловича, 
— свічники, бочки, рахви, а та-
кож «арсенал зброї»: ножі, піс-
толі, порохівницi, топірці. Юрій 
Павлович свято береже свої ро-
боти і не продає їх нікому, навіть 
керівникам держави, які пропо-
нували купити їх.
 Різьбярський талант Юрій 
Павловича високо оцінений на 
різних рівнях. Цей майстер став 
володарем Гран-прі ХІІ Міжна-
родного гуцульського фестива-
лю в місті Косів (2002), лауреа-
том мистецької  премії імені Да-
нила Щербаківського (2004). 
Він — заслужений майстер на-
родної творчості України і член 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва. 
 Він присвятив художній 
творчості все свідоме життя. 
І не зрадив життєвому кредо: 
«Якщо мені судилося народити-
ся і жити в Карпатах, цьому бла-
годатному краю, насолоджува-
тися його духовною культурою і 
спадком тих, кого вже немає, то 
я маю залишити вагомий слід і 
автограф». ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Рельєфи й ажур із карпатської криниці 
натхнення
Дипломований майстер гуцульської різьби 
Юрій Павлович напрацював 
свою унікальну техніку

■

Різьбяр Юрій Павлович у музеї власних робіт у Рахові.❙

Перша ебонітова робота Юрія Павловича.
Фото Романа ЯКЕЛЯ.

❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Центр Києва з кожним ро-
ком усе бідніший і бідніший на 
заклади культури. Так, iще 15 
квітня 2019 року в будинку біля 
площі Льва Толстого культово-
го кінотеатру «Київ», де відбу-
валося безліч фестивалів, змі-
нився орендатор. Ним стало 
ТОВ «Сінема-Центр». І чинов-
ники пафосно обіцяли: від орен-
ди бюджет столиці поповнюва-
тиметься сумами, в 45 разів 
більшими. Утім не лише коро-
навірус є причиною того, що 
двері «Києва» давно зачинені.
 Інші причини закриття кі-
нотеатрів на сусідніх вулицях 
— «Україна» та «Кінопанора-
ма» (2018), утім наслідок спіль-
ний, бо центр української сто-
лиці упевнено перетворюється 
на трохи не суцільну зону доро-
гих бутіків.
 27 лютого — це кінець цього 
тижня, виконавча служба має 

узаконене рішенням суду право 
виселяти Центральну районну 
бібліотеку імені Євгена Плуж-
ника, яка розташована за адре-
сою Прорізна, 15, це між Хре-
щатиком і Золотими воротами. 
А близько двох тижнів тому біб-
ліотекарям прийшло розпоря-
дження з управління культу-
ри Шевченківського району — 
звільнити приміщення. Про-
тестуючи проти такої зневаги 
до бібліотеки, її працівники на 
тлі зібраних книжок влаштува-
ли своєрідний перфоменс, чита-
ючи: «Дивіться і жахайтеся, бо 
нині справляємо ми похорон 
книжок. Ти дивишся на них ос-
танній раз, людино! Що лячно 
— поза спину холодок?»
 Тяжба тягнеться відносно 
давно. Бібліотекарі пручали-
ся три роки. А восени минуло-
го року програли суд. 
 Будинок, де розташована 
бібліотека, належить Націо-
нальному агентству України з 

питань державної служби. Три 
роки тому цьому органу доручи-
ли створити Центр оцінювання 
держслужбовців на місці біб-
ліотеки. Центр було створено, 
але на поверсі над бібліотекою. 
У неї мали забрати 170 квадрат-
них метрів читальної зали і за-
лишити лише абонемент і кни-
госховище. Справа вирішувала-
ся в суді, який ухвалив рішення 
на користь Нацагентства.
 Частина бібліотеки поки що 
працюватиме, утім у червні за-
кінчується термін додаткової 
угоди, й переїхати також має 
абонемент і книгосховище.
 Бібліотека імені Плужника 
має переміститися у район бли-

жче до Київського зоопарку на 
вулицю Ярмоли, 4, у колиш-
нє приміщення «Ощадбанку», 
яке не придатне для роботи. А 
згідно зі статтею 27 чинного за-
кону України «Про бібліоте-
ки і бібліотечну справу», «за-
бороняється переміщення біб-
ліотек без надання рівноцінно-
го упорядкованого приміщення 
для обслуговування користува-
чів бібліотеки, роботи праців-
ників, зберігання бібліотечних 
фондів».
 Будинок, де розташована 
бібліотека зараз, було відновле-
но після війни у 1947 році. Біб-
ліотека в ньому працює з 1952 
року. Її фонди налічують 46 ти-

сяч книжок. Вона є централь-
ною й обслуговує всі потреби 
бібліотечної системи району, в 
яку входить 19 бібліотек. На рік 
вона обслуговує 5 тис. 750 чи-
тачів. У минулому році, попри 
карантинні обмеження, у біб-
ліотеці було проведено 48 куль-
турно-освітніх заходів, з яких 
26 — онлайн. Для відвідува-
чів працював інтернет-центр з 
п’яти комп’ютерів.
 Прикметно моторошно, що, 
по суті, ліквідація бібліотеки у 
центрі Києва збігається з дня-
ми роковин смерті українсько-
го поета, чиє прізвище вона но-
сить з 1992 року — репресова-
ного радянською владою кла-
сика української літератури, 
поета, лірика Євгена Плужни-
ка не стало у 1936 році, 2 люто-
го. Він жив і працював у будів-
лі навпроти бібліотеки-леген-
ди. Меморіальну дошку пое-
тові встановлено на стіні цього 
будинку — № 18/1. Тому саме 
ця бібліотека проводила бага-
то подій, пов’язаних з Євге-
ном Плужником. Саме її стіни 
пам’ятають у гостях багатьох 
письменників новітнього часу, 
яким небайдужі національне 
відродження і збереження істо-
ричної пам’яті.
 Та хіба це цікавить департа-
мент культури КМДА? Мініс-
терство культури та інформа-
ційної політики й уряд Украї-
ни? ■

Станіслав ГОЦУЛЯК

 Київське Вагнерівське товари ство 
відзначило 25-річчя. Історія перших 
Вагнерівських товариств почалася 
ще за життя німецького композито-
ра, до 208-ліття якого наближаємося 
(1813—1883). Головною їх метою було 
втілення мрії Ріхарда Вагнера — пос-
тавити тетралогію «Перстень Нібелун-
гів» у власному оперному домі в Бай-
ройті. Нині ж їх функції дещо зміни-
лись — окрім просвітництва і популя-
ризації творчого спадку композитора, 
це також підтримка молодих митців: 
250 обраних з усього світу щороку ма-
ють змогу відвідувати знаменитий 
Байройтський фестиваль за рахунок 
спеціального стипендіального фонду. 
 Сто шостим за ліком у всьому світі 
стало київське Вагнерівське товари-
ство. Його створення стало можливим 
завдяки харків’янці Марині Бааг, яка 
у часи Другої світової війни залиши-
ла рідне місто разом з відступаючими 
німецькими військами. Оселившись 
у Байройті, вона одружилась і почала 
працювати у відділі преси знаменито-
го фестивалю. Але зв’язки з Батьків-
щиною при цьому не переривала і вже 
зі здобуттям Україною незалежності 
посприяла створенню Вагнерівських 

товариств у Харкові та Києві. 
 Засновником і незмінною голо-
вою Київського товариства є доктор-
ка мистецтвознавства, професорка, 
академік, дослідниця та палка при-
хильниця композитора — Марина 
Черкашина-Губаренко. Зустрічі сто-
личних вагнерівців відбуваються що-
місяця у Будинку вчених. Тут прохо-
дять лекції, перегляд записів опер та 
обмін враженнями членів товариства 
після відвідин вистав по всьому світу. 
У день народження і смерті компози-
тора також відбуваються концерти. 
 За підсумками року найбільш ак-
тивні члени товариства отримують 
право безкоштовно відвідати Байройт 
і переглянути там три фестивальні 
вистави. Починаючи з 1999 року таке 
право здобули 39 київських стипен-
діатів. Серед них — митці, добре відо-
мі в Україні, а дехто — вже і за її ме-
жами. Це — композитори О. Войтенко, 
В. Вишинський, М. Шалигін, О. Ре-
тинський, В. Кияниця, оперні співаки 
А. Швачка, Д. Агеєв, інструменталісти 
К. Суглобіна, О. Бегма, музикознавиці 
Л. Мудрецька, А. Ставиченко та інші. 
 На честь чвертьстолітнього юві лею 
товариства у Національній музичній 
академії України ім. П. І. Чайковсько-
го відбулась презентація книги «Наш 

Вагнер», куди увійшли наукові статті 
та спогади членів товариства, а також 
святковий концерт, у якому пролуна-
ли твори німецького генія. 
 Завершила його стипендіатка 
2001 року, народна артистка Украї-
ни та лавреатка Шевченківської пре-
мії Анжеліна Швачка. Вона виконала 
твори з циклу «П’ять пісень на вірші 
Матільди Везендонк» — єдиного во-
кально-камерного опусу Р. Вагнера 
зрілих років. 
 Імена двох київських стипендіатів 
2021 року вже визначено. Однак у 
зв’язку з карантинними обмеження-
ми відбулося і скорочення загальної 
кількості стипендіатів з усього світу. 
Цьогоріч таких буде лише вісімдесят, 
і чи будуть серед них українці — виз-
начить жереб. 
 А отже, залишається відкритим пи-
тання, чи стануть у рамках безкоштов-
ної програми перебування українці свід-
ками історичної події, коли вперше в іс-
торії Байройтського фестивалю за дири-
гентський пульт стане жінка — українка 
Оксана Линів. Вона диригуватиме «Ле-
тючим голландцем», яким відкривати-
муть один iз найпрестижніших у світі 
фестивалів класичної музики, на якому 
завжди присутні політики першої вели-
чини Німеччини та інших країн. ■

Людмила ПОКОТИЛО

 У Сан-Францис-
ко 1876 року народив-
ся Джон Гріффіт Чейні, 
котрого весь світ тепер 
знає як великого амери-
канського письменни-
ка і громадського діяча 
Джека Лондона. А най-
більше він прославився як автор пригодниць-
ких романів та оповідань, які знають, цінують 
і люблять у цілому світі.
 Арт-центр Klas’s arts center San Francisco 
(США) назвав лауреата започаткованої ним 
Міжнародної літературної премії імені Джека 
Лондона у 2021 році. Цю відзнаку приурочу-
ють до дня народження автора «Білого Ікла» 
та «Пригод Мартіна Ідена» — 12 січня. Її отри-
мав за літературну діяльність поет, автор попу-
лярних пісень, народний артист України Анд-
рій Демиденко.
 Друкуємо прем’єру його вірша.
 
Останній бог прерій   
  Тріщать, надриваються 
  Стадіонні каси —
  Обиватель в екстазі.
  Сенсація! Сенсація! — 
  Жорстока
 і не роздута:
  Останній мустанг
  Шаленіє
 у путах!
 
 І над ним,
 над стриноженим,
  Гонгує арена
 ротами ситими.
  Ну що їм до істини?! — 
  Піднімають безумства ранг.
  Позбивались в табун,
  Сатаніють з трибун
  У злобі.
  І тільки скакун — 
  Останній бог прерій —
  Мустанг
  Один на арені 
  Рве пута і серце,
  Не здавши СВОБОДИ! ■

ВІДЗНАКА

Слова зі змістом
Поет Андрій Демиденко 
віншує свободу

■ВИСОКА НОТА

«Вагнера» підкорила 
українка
Анжеліна Швачка 
і ще 38 київських 
стипендіатів 
отримали право 
безкоштовно 
відвідати Байройт 
і переглянути там 
три фестивальні 
вистави

■

Анжеліна Швачка — стипендіатка 2001 року.
Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

❙
❙

Вперше в історії Байройтського 
фестивалю за диригентський пульт 
стане жінка — українка Оксана Линів.
Фото зі сторінки у Фейсбуці.

❙
❙
❙
❙

СКАНДАЛ

Похорон книжок
Столичне середмістя «зачищають» 
від бібліотеки імені знищеного у 1936-му 
поета Євгена Плужника

■

Чиновники виселяють Бібліотеку імені Євгена Плужника з середмістя Києва.
Фото з сайта politkrytyka.org.

❙
❙
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«Мені треба, шоб зо мною 
харашо обращались»
 Сергій Кириченко — так зва-
ти безхатька — зовсім не той, 
кого я шукала. До цього храму 
він прибився вже досить давно. 
Тут його обігрівають, годують, 
одягають в усі пори року. А він 
допомагає священнослужите-
лям узимку розчищати доріж-
ки від снігу, скошувати траву 
влітку, витрушувати доріжки 
від пилу, коли треба. 
 На вигляд, як хлопчисько 
— низенького зросту, худор-
лявий, з опущеним поглядом. 
З короткою зачіскою і кілька-
денною сивою щетиною на об-
личчі. Він доп’є свою вечірню 
каву, відігріється й побреде на 
берег Ворскли, подалі від лю-
дей. Там у нього стоїть халабу-
да: крихітне низеньке житло, 
обтягнуте зверху товстою поліе-
тиленовою плівкою, в якому на-
мощено кілька матраців, знай-
дених на смітнику. Зніме чере-
вики, не зніматиме ані куртки, 
ані шапки, і впаде в брудну хо-
лодну постіль, укрившись звер-
ху кількома засмальцьованими 
ковдрами. 
 Я намагаюся уявити, як 
йому спатиметься на морозі, і 
не можу.
 — А я там попідтикав краї 
плівки так, щоб під них не за-
дувало, і нормально. До холодів 
звик давно, — неспішно відсьор-
буючи гарячий напій, тихим го-
лосом розповідає чоловік.
 Ось уже 20 років, як Сергій 
перебуває у статусі круглого си-
роти й безхатька. Після смерті 
матері дім, у якому вони жили 
родиною, відійшов її братові, 
й той його швидко після цьо-
го продав. «Усе по закону», — 
зітхає мій співрозмовник. А пе-
ред цим він утратив ще й водій-
ську роботу. З тих пір молодий 
чоловік (на той час йому було 
30) покинув Зорівку, що в Пол-
тавському районі, й оселився 
на вулиці. Ночував і в парках, 
і біля теплотрас.  
 — Був і в Центрі для бездом-
них, що на провулку Шевченка, 
але мені там не сподобалось, — 
каже Сергій. — Не люблю, коли 
мене ображають. Мені треба, 
шоб зо мною харашо обраща-

лись. Я й роботу кинув тому, що 
наді мною насміхалися. Тому я 
сам по собі. 
 Найчастіше цього безпри-
тульного можна зустріти на не-
великому ринку в спальному 
мікрорайоні. Тут хтось пригос-
тить цигаркою просто так, хтось 
попросить у чомусь підсобити й 
розрахується якоюсь гривнею 
або чаркою горілки. Найбіль-
ше грошей Сергій витрачає на 
цигарки. Від них не може від-
мовитися, але пачку старається 
розтягнути на три дні. Ще одна 
стаття витрат — одноразові стан-
ки для гоління. Окрім того, час 
від часу заходить у перукарню, 
де стрижеться наголо. Це деше-
во (коштує 30 гривень) й сердито 
(волосся потім довго відростає). 
Буває, дещо купує в магазині на 
один раз поїсти. Просто так, як 
на екскурсію, у магазини Сер-
гій не ходить. Навіть лютий мо-
роз його туди не зажене з вулиці, 
щоб погрітися. 
 Незважаючи на постійні 
переохолодження, чоловік не 
знає, що таке застуда. Лише 
бідкається, що зуб випав не-
давно. Перший постійний. У 50 
років...   
 У місто він навіть не виби-
рається — не має такої потре-
би. І кожен день його життя 
схожий на попередній.  
 З неприємного  життя бро-
дяги — сильніші можуть поби-
ти на вулиці й відібрати гроші. 
Особливо жорстокі підлітки. 
Сергій їх боїться. Діти ж, які 
ходять у недільну школу при 
церкві, навпаки, ставляться до 
нього як до рівного. 
 До церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці Сергій Кириченко 
прибився двадцять років тому, 
коли вона ще розташовувалася 
у пристосованому приміщенні. 
Тобто з тих пір, як опинився на 
вулиці. Тому багато мешкан-
ців Левади його давно знають 
і підтримують, чим можуть. 
Спеціально для нього несуть у 
храм їжу. Залишають тут пе-
редачі, якщо його в цей момент 
нема: «Це для Серьожі». Хтось 
банку гарячого борщу принесе, 
хтось миску пельменів... Без-
хатько харчами не перебирає. 
«По смітниках у пошуках їжі та 

вбрання не лажу, пляшок і ма-
кулатури, аби вижити, не 
здаю», — гордо зауважує Сер-
гій. 
 Їсть він зазвичай двічі на 
день. Сьогодні, наприклад, 
одна з прихожанок передала 
для нього суп. Це був його сні-
данок і обід. На вечерю — зазви-
чай кава, чай з печивом, а буває, 
хліб, цукерки, булочки — те, що 
приносять люди в церкву, щоб 
пом’янути рідних. Це він отри-
мує тут із благословення насто-
ятеля отця Михайла. Хоча, бу-
ває й голодує. А гроші у його ки-
шенях давно не шелестіли. 
 Чого не бракує безхатьку, 
так це одягу і взуття, тим паче 
йому підходять і підліткові речі. 
Зауважую, що Сергій одягнений 
у добротну куртку, а з-під тепло-
го светра видніється комір білої 
сорочки. Однак служитимуть 
вони йому недовго, бо прати в 
нього можливості немає.
 Не знаю, як йому це вдаєть-
ся, однак від чоловіка не чути 
специфічного запаху бродяги. 
 Ніяких планів на майбутнє 

безпритульний не має. «А що я 
зміню? Найбільша моя радість, 
що живу. Поліція з обжито-
го місця не гонить, і то добре. 
Хтось обізветься добрим сло-
вом — для мене щастя», — Сер-
гій давно змирився зі своєю до-
лею й не прагне іншого.
 На моє запитання, чи були в 
його житті дівчата, посміхаєть-
ся, певно, когось пригадавши. 
Але мою ідею підшукати собі 
жінку одразу ж відкидає.  

Безхатьки нічого не хочуть 
змінювати у своєму житті, бо 
їх усе влаштовує 
 Послушниця Наталя, яка 
знає всю історію цього знедоле-
ного чоловіка, хвалить його:
 — Серьожа ще з літа почав 
облаштовувати свою «хатину». 
Він хазяйновитий, не ледачий. 
Красти не йде, не жебрає. Часто 
допомагає людям, які просять 
то город скопати, то прибрати, 
то загребти. Ввічливий і дуже 
людяний. У церкву ніколи не 
зайде, не перехрестившись. І, 
що головне, не озлоблений на 

світ. І люди до нього ставлять-
ся відповідно. Найкраще було 
б, аби хтось узяв його помічни-
ком по господарству — за теп-
лий нічліг і регулярне харчу-
вання. 
 Психологи ж переконані, 
що «прилаштувати» безхатька 
у хороші руки — марна затія. 
Бо ані гроші, ані одяг, ані їжа, 
ані робота для них не мають 
цінності. Оскільки у них немає 
мети, мотивації, планів на жит-
тя. Безпритульний живе одним 
днем.  
 Він міг би побудувати кар’-
єру, завести стосунки, але або не 
може через те, що його мозок ос-
таточно і безповоротно деграду-
вав, а психіка безнадійно зруй-
нована, або не хоче, тому що  
його влаштовує його спосіб 
існування. А якщо його все вла-
штовує, то навіщо щось міня-
ти? Хтось застряг у своєму роз-
витку, комусь подобається жити 
без щоденних дорослих турбот, 
без головного болю про кому-
нальні послуги, без роботи. Про-
стіше й зручніше байдикувати, 
проводячи час у своє задоволен-
ня. У безхатьків зазвичай міцне 
здоров’я, бо вони нікуди не вит-
рачають своїх сил. Усім, що тре-
ба для підтримання існування, 
їх забезпечує соціум. А заробі-
ток жебраків за годину іноді в 
рази перевищує денний заробі-
ток середньостатистичного пра-
цівника. Крім того, бездомні ма-
ють додатковий дохід з обхо-
ду смітників. Там і їжа, й одяг, 
і техніка, й метал. Якщо не зло-
вживати спиртним, не залежа-
ти від наркотиків, то при ба-
жанні можна вибратися з ву-
лиці досить швидко. Але біль-
шість цих людей, будучи 
фізично здоровими, не бажають 
виходити із зони комфорту й со-
ціального кола. Хто сам захоче 
змінити своє життя, той зробить 
це без сторонньої допомоги або із 
незначною допомогою. Безхать-
ки ніколи не проміняють свобо-
ду на щоденну монотонну робо-
ту. Вони живуть відчуттям, що 
про них, таких ображених до-
лею і нещасних, має потурбува-
тися світ.
 Здається, ці висновки пси-
хологи писали з нашого ге-
роя... ■

ВІД РЕДАКЦІЇ «УМ» 

 Послушниця храму Наталя за-
лишила нашому кореспонденту но-
мер свого мобільного телефона. 
Зв’язатися із Сергієм можна через неї.

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Як говорилося у відомому фільмі Ельдара Ря-
занова, «статистика знає все». Тож, якщо віри-
ти нещодавньому звіту українського Держстату, 
який зробив вибірковий аналіз умов життя до-
могосподарств — із введенням карантину в 2020 
році, споживання українцями соняшникової олії 
і яєць залишилося на колишньому рівні, проте ми 
стали їсти більше м’яса і молочних продуктів, а 
ось картоплі та фруктів почали купувати менше.
 Так, споживання м’яса і продуктів м’ясного 
походження за дев’ять місяців минулого року ста-
новить 5,1 кг iз розрахунку на одну людину на мі-
сяць проти 5 кг за аналогічний період 2019 року. 
Що ж стосується молочних продуктів, то їх спо-
живання також незначно зросло: 18,9 кг за мі сяць 
на людину в 2020 році проти 18,8 у 2019-му.
 Споживання хліба та хлібобулочних виробів 
скоротилося з 8,1 кг за місяць на людину в 2019 
році до 8 кг у 2020-му. Скоротилося й споживан-

ня риби та морепродуктів: у 2019 році їх було 1,4 
кг, а в 2020 цей показник знизився до 1,3 кг за 
місяць на людину.
 Цукру українці теж стали їсти менше: 2,6 кг у 
2019 році проти 2,5 кг у 2020-му. Крім того, впав 
попит і на овочі — 9,2 кг у 2020-му замість 9,3 кг 
у 2019 році, на картоплю — із 6,2 кг до 5,9 кг. Що 
стосується ягід, фруктів і горіхів, то їх споживання 
знизилося з 3,8 кг до 3,5 кг за місяць на людину.
 Незмінним залишилося споживання яєць — 
20 штук на «ніс» щомісяця. І також соняшнико-
вої олії та інших жирів — 1,4 кг.
 Додамо, що в найближчій перспективі... ук-
раїнці ризикують залишитися без м’яса-сала, 
принаймі «свого». А все через те, що вітчизня-
ним виробникам вирощувати свиней нерента-
бельно й невигідно, а споживачам купувати чер-
воне м’ясо недешево. Виникає все ж риторичне 
запитання: хто винен, що за останні п’ять років 
ми стали на третину менше споживати «націо-
нального продукту»? ■

ХАРЧІ

Вимушене схуднення
Споживання українцями деяких продуктів суттєво зменшилося

■

СПОСІБ ЖИТТЯ

Безхатько Сергій: 20-річний 
досвід виживання на вулиці

■

50-річний Сергій Кириченко з 20-річним стажем 
безхатька зазвичай знаходить їжу в церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці в Полтаві.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙

Чоловік у найсуворіші морози ночує в халабуді, 

напнутій поліетиленовою плівкою, і не хворіє

Ганна ВОЛКОВА

Полтава     

Кілька днів поспіль, коли середньодобова температура на вулиці трималася ниж-
че 10 градусів, я, одягнувшись тепліше, вирушила на пошуки безхатьків. Зима ж 
бо — час найважчих випробувань для людей без певного місця проживання. Та в 
останні роки «надзвичайники» не встановлюють у Полтаві пунктів обігріву, куди 
зазвичай міг зайти кожен, щоб зігрітися безплатним гарячим чаєм чи кавою з пе-
чивом, пересидіти негоду. Натомість сайт Головного управління з надзвичайних 
ситуацій у Полтавській області «відправляє» мене у місцеві храми на території 
обласного центру. Пункти обігріву нині розташовані у церквах за вказаними ад-
ресами. Причому всі чотири — практично поряд, на Леваді, тож я й відправилася 
цим маршрутом. 
Прикро, але офіційна інформація виявилася неправдивою. На моє запитання про 
пункти обігріву в кожній церкві відповідали, що вперше про це чують, а куль-
тові споруди, мовляв, існують не для того, щоб влаштовувати у них «чайні цере-
монії». 
І лише за однією адресою, в Українській православній церкві Різдва Пресвятої Бо-
городиці Полтавської єпархії, я зустріла одного-єдиного безхатька, який неспішно 
пив свою ароматну каву з печивом, доки десь у нетрях цього новозбудованого храму 
сохли його мокрі чоботи і куртка. 
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«Суперник показав свій клас. А ми побачили свою головну проблему — 
відсутню потужну задню лінію, яка б виконувала результативні кидки.

 Без неї важко досягти результату в сучасному гандболі».
Віталій Андронов
головний тренер ГК «Галичанка» (Львів)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Через коронавірусну пан-
демію, котра все ще тримає 
світ у своїх карантинних ле-
щатах, нинішній єврокубко-
вий сезон у гандболі прохо-
дить із серйозними збоями та 
обмеженнями. В одних випад-
ках, як-то груповий раунд чо-
ловічої Ліги чемпіонів, проти-
коронавірусний протокол зму-
шує організаторів удаватися 
до частих перенесень поєдин-
ків. В інших ситуаціях, коли 
справа стосується класичних 
поєдинків на виліт, доводить-
ся відмовлятися від традицій-
них роз’їздів i грати двоматче-
ву дуель в одному місці або ж 
узагалі через виявлений у ко-
манді коронавірус знімати її з 
турніру.
 Представник Донецького 
регіону в Європейському куб-
ку-2020/2021 — «Донбас» — 
до 1/8 фіналу турніру пройшов 
автоматично, оскільки сумно-
звісний вірус не дозволив су-
пернику українського віцечем-
піона — турецькому «Анталь-
яспору» — взяти участь у мат-
чах 1/16 фіналу. У наступній 
стадії змагань їх організато-
ри змушені були задіяти при-
нцип обмеженого пересування 
команд і провели обидві зуст-
річі між «Донбасом» та «Ми-
наур Бая-Маре» в Румунії.
 Перевага домашнього май-
данчика допомогла румунсь-

кому колективу здобути под-
війну перемогу й упевнено 
пробитися до «топ-8» ЄК. На-
передодні свого європейсько-
го протистояння з румунсь-
ким клубом «Донбас» пере-
рвав шестирічну переможну 
серію запорізького «Мотора» 

в національному чемпіонаті. 
Наставник «донбасівців» Іван 
Фучеджі був переконаний, що 
той результат надасть його пі-
допічним додаткової мотива-
ції на євроарені. Зрештою, 
українські гандболісти гід-
но провели перший поєдинок 

проти «Бая-Маре», поступив-
шись супернику з мінімаль-
ним рахунком — 23:24. Про-
те на матч-відповідь, який 
відбувся через кілька днів, у 
«Донбасу» вже не було сил — 
26:34.
 Єврокубкова історія львів-

ської «Галичанки», котра в 
нинішньому сезоні незвич-
но далеко пройшла по турнір-
ній сітці, виглядає трохи інак-
ше. Команда, очолювана екс-
наставником чоловічої збірної 
України Віталієм Андроно-
вим, зіграла в Європейсько-
му кубку три повноцінні раун-
ди. Після подвійних перемог у 
протистояннях з північнома-
кедонським «Куманово» та бі-
лоруською «Вікторією-Берес-
тіє», котру, до слова, очолює 
колишній наставник львівсь-
кого колективу Василь Козар, 
найсильніша команда жіночо-
го гандболу України дісталася 
чвертьфіналу ЄК.
 За місце в півфіналі треть-
ого за рангом єврокубка вихо-
ванкам Андронова випало су-
перничати з іспанським «Атле-
тико Гуардес». І тут багатора-
зовий переможець вітчизняної 
суперліги наштовхнувся на 
непрохідний бар’єр. Уже піс-
ля першого матчу, що відбув-
ся у Львові без глядацької ау-
диторії, іспанський колектив 
у своєму активі мав комфорт-
ну фору у вісім м’ячів. 
 Віталій Андронов мусив 
визнати, що не очікував такої 
потуги та завзяття від іспансь-
кої команди. «Суперник пока-
зав свій клас. А ми побачили 
свою головну проблему — від-
сутню потужну задню лінію, 
яка б виконувала результа-
тивні кидки. Без неї важко до-
сягти результату в сучасному 
гандболі», — наголосив очіль-
ник «Галичанки». В іспансь-
кій Понтеверді, куди львівсь-
ка команда приїхала на матч-
відповідь, дива не сталося. 
Максимум, на який спромог-
лися гості, — звели повторну 
гру до нічиєї — 24:24.
 Хай там як, а в активі 
львівської команди кращий 
за багато років виступ на євро-
кубковій арені. ■

Львівська «Галичанка» в 1/4 фіналу Єврокубка не змогла подолати іспанський «Атлетико Гуардес».
Фото з сайта handball.net.ua.
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ГАНДБОЛ

Непрохідний бар’єр
Обидва представники гандбольної України завершили свої виступи 
в Європейському кубку

■

Григорій ХАТА

 Відтоді, як змучений травмами ба-
гаторічний лідер українського чолові-
чого тенісу Олександр Долгополов ут-
ратив ігровий тонус і, по суті, припи-
нив свої виступи в професіональному 
«Турі», статус першої ракетки Украї-
ни перейшов до досвідченого майстра 
Сергія Стаховського. Щоправда, в свої 
35 років Стах iз великими трудноща-
ми долає раніше нескладні для нього 
бар’єри. Шанувальники Стаховського, 
звісно, пам’ятають його сенсаційну пе-
ремогу над легендарним Роджером Фе-
дерером на Уїмблдоні в 2013 році, утім 
нині Сергій — рідкісний гість на турні-
рах iз серії «Великого шолома». Цього 
року ветеран українського тенісу впер-
ше за останні п’ять років зіграв в основ-
ній сітці «Аустреліен оупен», 
 Успішно пройдена Стаховським 
кваліфікація «АО»-2021 додала йому 
трохи рейтингових очок, але, в цілому, 
слабкі за результатами виступи вже не 
дозволяють йому триматися на високих 
позиціях у рейтингу АТР.
 В оновленому табелі про ранги Асо-
ціації тенісистів-професіоналів, здійс-

нивши невеличкий стрибок, Сергій під-
нявся на 192-гу сходинку, проте цього 
не вистачило, аби зберегти за собою ста-
тус першої ракетки країни.
 Завдяки продуктивному виступу на 
подвійному «челленджері» в Італії Сер-
гій Марченко додав до своїх попередніх 
позицій одразу 36 пунктів і випередив 
у рейтингу кращих тенісистів України 
досвідченого Стаховського. 
 Нагадаємо, що перший iз двох тур-
нірів в італійській Бієллі Марченко за-
вершив перемогою у фіналі над колиш-
нім першим тенісистом планети Енді 
Марреєм. У наступному «челенджері» 
він дійшов до чвертьфіналу, загалом 
вигравши на Апеннінах сім поєдин-
ків поспіль. Тож тепер у рейтингу АТР 
Марченко перебуває на 176-му місці, а 
також володіє званням першої ракетки 
чоловічого тенісу України.
 При цьому титул першого тенісиста 
планети продовжує зберігати серб Но-
вак Джокович. Упевнено перегравши 
у фіналі «АО»-2021 росіянина Даниїла 
Медведєва (7:5, 6:2, 6:2), Ноло зміцнив 
своє лідерство в протоколі АТР і зовс-
ім скоро зможе побити рекорд Роджера 
Федерера за тривалістю перебування в 

ролі першої ракетки світу.
 В оновленому рейтингу Жіночої 
тенісної асоціації лідерство залишилося 
за австралійкою Ешлі Барті, хоча на до-
машньому «шоломі» їй і не вдалося під-
твердити свій високий номер посіву. У 
чвертьфіналі вона сенсаційно програла 
скромній чешці Кароліні Муховій. Ну, 
а головний приз жіночого розіграшу на 
Відкритій першості Австралії вдруге в 
кар’єрі дістався Наомі Осаці з Японії, 
котра у фіналі без проблем переграла 
Дженніфер Бреді зi США — 6:4, 6:3.
 Завдяки своєму австралійському 

тріумфу 23-річна японська тенісистка 
піднялася в рейтингу WTA з третього 
на друге місце. Чемпіонська ж колек-
ція Осаки поповнилася вже четвертим 
«шоломом».
 Водночас прима українського тені-
су Еліна Світоліна досі залишається без 
тріумфів на найпрестижніших тенісних 
турнірах. Незвично рано як для одно-
го з фаворитів турніру (на стадії 1/8 фі-
налу) завершивши цьогорічний «Аус-
треліен оупен», краща тенісистка Ук-
раїни все ж зберегла за собою п’яту по-
зицію в рейтингу WTA. ■

Уродженець Донецька Сергій Марченко став першою ракеткою українського чоловічого тенісу.
Фото з сайта ua-football.com
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ТЕНІС

Статусна річ
Після оновлення рейтингу АТР в українському 
чоловічому тенісі з’явився новий лідер

■
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -2…+3

 +10…+15

Північ -2…+3

 +4…+9

Центр -2…+3

 +4…+9

Схід -4…-9

 -2…+3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -3…-8

 -1…+4

 — Моню, а ти казав колись 
своїй дружину, що ти про неї ду-
маєш?
 — Звичайно, хочеш шрам на го-
лові покажу?

* * *
 Одеса. Продуктовий магазин. 
Анонс:
 — Особи, які не потребують 
здачі, обслуговуються позачерго-
во.

 — Сьомо, шо сталося? Звідки 
синець?
 — Та Іда повернулася з сана-
торію і за показаннями лічильника 
з’ясувала, скільки ночей я не ночу-
вав удома.

* * *
 Циля була настільки гарна, що 

в Борі мимоволі зіщулився гама-
нець.

* * *
 Мужик на прийомі в лікаря з пе-
реломом руки, струсом мозку і ви-
вихнутою щелепою.
 — В аварію потрапили?
 — Ні, в шафі чхнув.

* * *
 В одеському ресторані:
 — Скажіть, у вас є дика качка?
 — Ні, але для вас ми можемо 
розлютити домашню.

* * *
  У ресторані два джентльмени 
милуються двома дамами.
 — Фімо, може, підійдемо, по-
знайомимося?
 — Так, але трохи пізніше. Нехай 
таки розплатяться.

«Вілла біла» без кіно
Як не перетворити унікальність Лесі Українки в набір спримітизованих фактів з її життя

По горизонталі:
 2. Справжнє прізвище Лесі Ук-
раїнки та Олени Пчілки. 5. Чарівний 
атрибут одного із побратимів Коти-
горошка. 7. Людина, яка регулярно 
щось віддає (кров, гроші тощо). 8. 
Прилад, який сам керує літаком. 9. 
Український художник, який писав 
портрет Лесі Українки та Катерини 
Грушевської. 11. Героїня роману Іва-
на Нечуя-Левицького, дружина Ми-
коли Джері. 14. Невелика дерев’яна 
бочка. 15. Почесна назва найвищих 
державних достойників у Візантійсь-
кій Імперії. 17. Християнський обряд, 
через який невидимо діє благодать 
Божа. 18. Найменша частина філь-
му. 21. Один із епітетів Бога у хрис-
тиянстві. 22. Чотиривірш, як правило 
філософського змісту, якими просла-
вився Омар Хайям. 23. Британське чи 
ірландське пиво. 24. Головна площа 
Древніх Афін. 
По вертикалі:
 1. Картярська гра. 2. Механізм, 
який дозволяє будівельникам під-
німати вантажі на велику висоту. 
3. Військове звання в армії УНР. 
4. Одне із псевд Романа Шухеви-
ча. 5.Місто на Донеччині поблизу 
лінії фронту. 6. Частина матчу у грі 

в теніс. 9. Буддійська держава в го-
рах, не визнана Китаєм. 10. Псевдо 
Михайла Драгоманова, яке запози-
чила Леся Українка. 12. Гірський ба-
ран. 13. Хірургічний метод «повер-
нення молодості». 16. Тхе-... — бо-
йове мистецтво. 19. Жіноча прикра-
са у вигляді монети на стрічці. 20. 
Старовинний народний танець. 21. 
«Там, де скидано голі ялинки, де 
брудні помаранчів шкуринки, на по-
мерзлій траві двоє янголів, з ними 
— дитятко в кулачкові затисло ко-
лядку — ... й по Різдві» (Іван Мал-
кович).■

Кросворд №17
від 23 лютого

25 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Мiсцями ту-
ман, ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Темпе-
ратура вночi 0...+2, удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -1...+1, удень +10...+12. Яремче: вночi 
+1...+3, удень +13...+15. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень 
+12...+14. Рахiв: уночi +1...+3, удень +11...+13.

23 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 19 см, Стрий — 22 см, Славське — 11 см, Плай — 
76 см, Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв —  4 см, Долина — 12 см, 
Івано-Франкiвськ — 6 см, Яремче — 11 см, Коломия 
— 10 см, Пожежевська — 76 см.

Дара ГАВАРРА

 Нещодавно з одно-
го інтерв’ю Метью Мак-
конахі стало відомо, що 
він міг зіграти красунчи-
ка Джека Лоусона (яко-
го, зрештою, зіграв Лео-
нардо Ді Капріо) в мега-
популярному колись і, 
відповідно, надприбут-
ковому фільмі Джейм-
са Кемерона «Титанік». 
Фільм став рекордсме-
ном не лише за кількістю 
«Оскарів» — 11, не раху-
ючи номінацій та інших 
кінонагород, а й найка-
совішою стрічкою — 1,8 
млрд доларів по всьому 
світу за перший рік про-
кату (цей рекорд «три-
мався» 20 років поспіль, 
поки його не побив фільм 
«Аватар» того ж таки Ке-
мерона). Взагалі-то сьо-

годні важко собі уявити 
оскароносного Метью, з 
легкою патиною циніз-
му в характері його кі-
норобіт, у ролі проста-
куватого шотландсько-
го хлопчака, який ви-
рушив у Новий Світ 
шукати долі. Зрештою, 
будь-хто з американців 
— це нащадки таких-от 
Доусонів, і предки Мак-
конахі не виняток, адже 
ірландське прізвище 
(«мак» — син і «Конахі» 
— кого саме) свідчить, 
що його носії також по-
кинули батьківщину в 
пошуках щастя.
 Актор розповів, що 
чудово пройшов кастинг, 
який не був просто проба-
ми, адже він грав разом 
із Кейт Вінслет, і споді-
вався, що роль дістанеть-
ся саме йому. Але... «Хто 

був моїм агентом? Мені 
потрібно знайти його...» 
— жартував згодом Ме-
тью. 
 А з Ді Капріо Метью 
згодом зустрівся на одно-
му знімальному майдан-
чику у фільмі Мартіна 

Скорсезе «Вовк з Уолл-
стріт», який зібрав чима-
лу касу, купу номінацій 
на «Оскара» та не меншу 
— призів із різних кіно-
фестивалів, так що цей 
дует виявився вдалим і 
зірковим... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Виявляється, не лише в Україні є про-
блеми з вакцинацією проти коронавірусу. І 
якщо в нас це стосується більше питань ко-
рупції і незрозумілих «схем» урядовців, то 
у світі ця проблема стосується, швидше, 
тимчасової недостатності потрібних вакцин. 
Тому всі цивілізовані країни світу спочатку 
роблять щеплення людям, яким найбільше 
загрожує «чума» ХХІ століття. Це насампе-
ред люди похилого віку та працівники різних 
сфер, що найбільше контактують із гіпоте-
тичними хворими.

 Проте є спритники, які намагаються всі-
ляко обійти ці перепони, щоб тільки отрима-
ти заповітну «дозу». Так, нещодавно у штаті 
Флорида, в окрузі Оріндж, дві жінки віком 
34 та 44 роки вирішили обдурити медпраців-
ників, які роблять щеплення. Вони одягну-
ли капелюшки, окуляри, а також рукавички, 
і прийшли робити вакцинацію. Проте праців-
ники медзакладу помітили невідповідність 
між датами народження у водійських правах 
і в картах вакцинації. Про це пресі розповів 
доктор Рауль Піно, директор департаменту 
охорони здоров’я штату Флорида. Досі не 
зрозуміло, як шахрайкам вдалося отрима-

ти перше щеплення, про що свідчить наяв-
ність у них карточок вакцинації. Звісно, ка-
рати їх ніхто не буде, проте й другого щеп-
лення вони не отримають. Наразі в окрузі 
всього вакциновано 200 тисяч осіб, і в пріо-
ритеті люди, старші 65 років.
 До слова, в американському штаті Оре-
гон медпрацівники, які проводили вакцина-
цію, застрягли в заторі, спричиненому сніго-
вою бурею. Щоб вакцина, яку вони перево-
зили, не втратила своєї ефективності через 
невідповідне зберігання, вони зробили щеп-
лення усім бажаючим водіям, які також пере-
бували разом із ними в «пробці» на трасі. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Шахрайкам відмовили у вакцинації
Пріоритет — літнім людям

■

ОВВА!

Якого супергероя 
втратили!
Макконахі міг зіграти в «Титаніку»

■

Метью Макконахі.❙
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