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стор. 8» стор.6—7»

Було ваше, стало наше

стор. 4»

Популістські плани влади 

націоналізувати «Мотор 

Січ» та ще низку неназваних 

підприємств можуть зруйнувати 

нашу економіку та погіршити 

міжнародні стосунки держави

Медики працюють на межі можливостей.
Фото з сайта unian.net.
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Режим несумісності 
українського 

політикуму

«Українське питання»

стор. 2»

Вільне падіння 

з гнізда офісу 

президента

У спогадах 

Микити Хрущова, 

дослiдженнях 

Роя Медведєва й 

коментарях автора

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,687 грн 

1 € = 33,007 грн

1 рос. руб. = 0,370 грн

Хворих більшає, 
місць у лікарнях 
меншає

В Україні 
зафіксували 
рекордну кількість 
загиблих від 
коронавірусу з 
моменту пандемії, 
ситуація в 
регіонах стрімко 
погіршується



СЕРЕДА, 24 БЕРЕЗНЯ 20212 ІнФорУМ
«Люди похилого віку все ще у «червоній» зоні ризику. Найбільше хворих людей — 
у вікових групах 50-59 років, а також 60 і старше».

Вiктор Ляшко
головний санiтарний лiкар

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАКОНИ

Подалі від 
«годівнички»
Президент України підписав Закон «Про 
Бюро економічної безпеки України», 
що забере частину повноважень в СБУ, 
прокуратури, поліції
Наталя НАПАДОВСЬКА   

 Бюро стане єдиним органом державної влади, відповідаль-
ним за боротьбу з економічними злочинами: займатиметь-
ся виявленням, припиненням, розслідуванням і розкриттям 
кримінальних злочинів у сфері економіки й отримає відповід-
ні повноваження Служби безпеки та податкової міліції. Діяль-
ність Бюро спрямовуватиме та координуватиме Кабмін. Най-
головніше, що всі дублюючі підрозділи з боротьби з економіч-
ними злочинами в поліції, податковій, СБУ мають бути лікві-
довані. 
 Створення Бюро економічної безпеки входить у пул обіця-
нок Зеленського, так само як і ліквідація «економічних підроз-
ділів» у СБУ. «Після прийняття закону про Бюро економічної 
безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з роз-
слідування злочинів щодо корупції та організованої злочин-
ної діяльності у сфері управління й економіки. Це дозволить 
СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосе-
редньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною 
діяльністю у сфері економіки», — заявляють в ОП. Створен-
ня Бюро економічної безпеки (або аналогічного органу) замість 
існуючої податкової міліції до кінця 2020 року було одним із 
зобов’язань України перед МВФ.
 Громадськість із нетерпінням чекає, коли буде ліквідова-
но сумнозвісний підрозділ «К» у структурі СБУ, який нібито 
займався економічними злочинами, а на практиці «кошма-
рив» бізнес і займався відвертою «продрозверсткою».
 На цей час ми майже щодня спостерігаємо, як різні право-
охоронці долучаються до вирішення корпоративних конфлік-
тів, розподілу активів, з’ясування питань, пов’язаних із вико-
нанням цивільних зобов’язань. Переважна більшість таких роз-
слідувань починається з обшуків, вилучення майна, отримання 
доступу до конфіденційної інформації — слідчих дій, до яких 
бізнес найбільш чутливий. Непоодинокими є випадки, коли різ-
ні правоохоронці приходять до бізнесу по черзі, щодо одного й 
того ж епізоду. Для прикладу — в 2019 році в Україні щодня на-
кладався арешт на 183 майновi об’єкти (приблизно 67 тис. на 
рік), що в п’ять разів більше, ніж у 2013 році (12,5 тис.), у 2019 
році проводилося близько 200 обшуків на день (загалом при-
близно 70 тис. на рік, порівняно із 53 тис. у 2013 році).
 Бюро економічної безпеки має стати не стільки силовим, 
скільки аналітичним центром, який боротиметься з коруп-
цією за допомогою фінансових та податкових алгоритмів, а не 
в звичному для нас стилі «маски-шоу». Зрозуміло, що для цьо-
го необхідно залучити фахівців iз відповідним рівнем знань. 
Не раз мені доводилося слухати розповіді банкірів, які побува-
ли на допитах у правоохоронців. Бадьорі залякування силови-
ків поступово перетворювалися на майже лікнеп затриманих 
фінансистів про базові банківські терміни: рефінансування, 
прийнятний рівень ризиків, резервування. Невесело жартува-
ли банкіри: «Сьогодні читав лекцію лейтенанту...» Передба-
чається, що штат бюро не буде перевищувати 4 тис. співробіт-
ників, а посадовий оклад для співробітників зі спеціальним 
званням встановлено на рівні не нижче 20 прожиткових міні-
мумів (43 тис. 780 грн), і це деяка впевненість у тому, що пот-
рібні кадри буде знайдено. 
 Однак багато експертів бачать ризики в прийнятому законі. 
Ексміністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що «прези-
дент захистив власне его, відкривши можливості для додат-
кового тиску на бізнес, дискредитував реформу, яку так дов-
го очікувало суспільство». Ексгенеральний прокурор Руслан 
Рябошапка наголошує: «Президент України таки підписав за-
кон про Бюро економічної безпеки, проігнорувавши застере-
ження як фахового середовища, так і головного юридичного ві-
домства країни. У Міністерстві юстиції також рекомендували 
главі держави застосувати право вето до закону, наголошуючи 
на його невідповідності Європейській конвенції про права лю-
дини і основоположні свободи, Конституції України, неузгод-
женості з іншими законами та розмитості повноважень ново-
го репресивного органу. А ще бізнесу за таких умов доведеть-
ся «домовлятися» з додатковою «інвестнянею». На додаток до 
сьогоднішніх «нянь» із прокуратури, нацполу та СБУ».
 Беззаперечно, закон про Бюро економічної безпеки може 
стати проривним у частині поліпшення взаємин влади і бізне-
су, але як воно буде на практиці, побачимо найближчим часом. 
Після підписання закону потрібна політична воля для його ус-
пішної імплементації. І перший тест буде на стадії призначен-
ня керівника Бюро, з огляду на попередні кадрові призначення. 
Занадто вже велика спокуса для Зе призначити ще одну «свою 
людину». ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті російські 
окупанти й надалі ігно-
рують режим припинен-
ня вогню та обстрілю-
ють позиції підрозділів 
Об’єднаних сил. Так, 22 
березня, на передовій 
вони п’ять разів об-
стрілювали позиції ук-
раїнських захисників: 
зокрема, поблизу насе-
леного пункту Піски — 
із заборонених Мінсь-
кими домовленостями 
мінометів 120-го i 82-
го калібрів, а неподалік 
Богданівки — з автома-
тичних станкових гра-
натометів. 
 Поблизу населеного 
пункту Водяне, що на 
Приазов’ї, загарбники 
використовували грана-
томети різних систем. У 
передмісті села Тарам-

чук — вогонь вели з ве-
ликокаліберних куле-
метів. 
 Бойових втрат серед 
українських військово-
службовців унаслідок во-
рожих обстрілів немає.
 На обстріли росіян 
наші захисники від-
кривали вогонь у від-
повідь.
 Представників ОБСЄ 
вкотре було повідом-
лено через Українську 
сторону СЦКК про дії 
окупантів на території 
ОРДЛО.
 Станом на 7-му ран-
ку 23 березня було за-
фіксовано одне пору-
шення режиму припи-
нення вогню: поблизу 
населеного пункту Во-
дяне ворог вів вогонь по 
наших воїнах із грана-
тометів різних систем 
та стрілецької зброї.■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Ситуація з коро-
навірусом в Україні по-
гіршується. Про це пові-
домили в Міністерстві 
охорони здоров’я. За 
добу підтвердили май-
же 11,5 тисячі інфікова-
них. Понад триста лю-
дей померли. Це рекор-
дна добова кількість за 
весь час епідемії. Гос-
піталізували 2,5 тисячі 
пацієнтів. Найбільше 
нових хворих — на Оде-
щині. Далі йдуть Київ 
i Львівська область. 
Стрімке поширення хво-
роби пов’язують із бри-
танським штамом ко-
ронавірусу. Цей вірус 
утричі заразніший. І 
для нього характерний 
більш важкий перебіг 
хвороби. 
 На Одещині стан 
справ із коронавіру-
сом — критичний. Про 
це заявив голова обл-
держадміністрації Сер-
гій Гриневецький. Він 
наголосив, що тільки за 
останній тиждень рівень 

захворюваності в регіоні 
зріс удвічі. Збільшила-
ся й кількість леталь-
них випадків. Зокрема, 
серед медиків. При цьо-
му причину сплеску за-
хворюваності очільник 
області пояснив безвід-
повідальністю населен-
ня, яке не дотримуєть-
ся умов самоізоляції та 
нехтує масковим режи-
мом. Тож, за його слова-
ми, правоохоронцям до-
ручено посилити конт-
роль за дотриманням 
карантинних заходів у 
регіоні. 
 Не справляються з 
напливом хворих і в Рів-
ному: там центральна 
міська лікарня перепов-
нена пацієнтами з коро-
навірусом. Більшість — 
у тяжкому стані. Про це 
повідомив головний лі-
кар медзакладу. За його 
словами, нині на кис-
невій підтримці пере-
бувають майже 180 па-
цієнтів. Почастішали й 
летальні випадки. Лише 
за останній тиждень та-
ких було 37. 

 А от у ковідних лі-
карнях Миколаєва за-
кінчилися місця. Хво-
рих розміщують у кори-
дорах. Про це повідомив 
міський голова Олек-
сандр Сєнкевич. Він та-
кож зазначив, що в мед-
закладах більшає па-
цієнтів молодого віку, а 
також дітей. Нині в лі-
карнях Миколаєва пе-
ребувають понад 850 
хворих на ковід. Із них 
більше половини — на 
кисневій підтримці. 
Зростає й кількість па-
цієнтів у реанімаціях. 
 Погіршується ситу-
ація із коронавірусом і в 
місті Дніпро. За словами 
головного лікаря Дніп-
ропетровської обласної 
лікарні імені Мечнико-
ва, нині — найбільша 
кількість госпіталізо-
ваних від початку епі-
демії. Чверть із них — у 
вкрай тяжкому стані під 
апаратами ШВЛ. Меди-
ки кажуть, що серед па-
цієнтів побільшало мо-
лодих людей. 

 Залишаються у зоні 
ризику й літні люди, які 
частіше хворіють на ко-
ронавірус, ніж громадя-
ни інших вікових груп. 
Про це заявив головний 
санітарний лікар Віктор 
Ляшко. Він заперечив 
інформацію, що серед 
інфікованих побільша-
ло молодих українців. 
Каже, що протягом ос-
танніх місяців навпаки 
— спо стерігається зрос-
тання захворюваності у 
віковій групі 60+. У та-
ких пацієнтів також най-
більш критичний перебіг 
хвороби. «Люди похи-
лого віку все ще у «чер-
воній» зоні ризику. Най-
більше хворих людей — 
у вікових групах 50-59 
років, а також 60 і стар-
ше. Ми проаналізували 
помісячно вікову частку 
хворих із серпня 2020-
го до березня 2021-го... 
І побачили, що в Україні 
структура захворюванос-
ті за віком майже не змі-
нилася», — акцентував 
Віктор Ляшко. ■

НА ФРОНТІ

Росіянам 
не вгодиш
Москва не бачить прогресу 
в переговорах за «нормандським 
форматом»

■

ЗАРАЗА

Хворих більшає, 
місць у лікарнях 
меншає
В Україні зафіксували рекордну 
кількість загиблих 
від коронавірусу 

■

Через брак мiсць у палатах хворi лежать у коридорах.
Фото з сайта censor.net.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 В офісі президента України негайно відреагували на 
нещодавнє «послання» заступника глави адміністра-
ції президента РФ Дмитра Козака до радників лідерів 
країн «нормандської четвірки», в якому той наполягає 
зобов’язати Київ «без інтерпретацій» утриматися від по-
рушення режиму припинення вогню на Донбасі. У листі 
російського чиновника також є пропозиція запровадити 
новий порядок проведення переговорів політичних радни-
ків у «нормандському форматі», заснований на принци-
пі ротації. Відзначається, що в цей момент під час конфе-
ренцій головують по черзі Німеччина та Франція. Дмитро 
Козак також заявив, що однією з причин відсутності будь-
якого прогресу в досягненні практичних результатів вис-
нажливих перемовин у «нормандському форматі» є нена-
лежна їх організація.
 В офіційнiй відповіді керівник ОП Андрій Єрмак на-
голошує: «Незважаючи на досить напружений характер 
дискусій і відсутність спільного бачення з більшості пи-
тань, які були предметом нашого обговорення, хочу на-
гадати, що саме українська сторона негайно після завер-
шення відеоконференції ініціювала скликання позачер-
гового раунду консультацій у форматі робочої підгрупи 
з питань безпеки ТКГ, щоб отримати конкретні підтверд-
ження готовності сторін щодо забезпечення режиму при-
пинення вогню». Він також зазначає, що Росія демонс-
трує незацікавленість у режимі тиші на Донбасі. Про це 
свідчить відмова Москви від проведення консультацій 
підгрупи в умовах істотної ескалації ситуації в зоні кон-
флікту. При цьому підкреслюється, що ключовим пун-
ктом Мінських домовленостей є встановлення й суво-
ре забезпечення стійкого та всеосяжного режиму при-
пинення вогню. «Тому ми стурбовані продемонстрова-
ним російською стороною підходом до цих важливих 
питань, так само як і маніпуляторним характером запро-
понованих паном Козаком висновків. Відповідно, ні за 
яких умов не можемо погодитися з пропозиціями, що 
містяться в його листі від 19.03.2021», — йдеться у від-
повіді з Києва, де також зазначено, що Україна готова в 
будь-який час обговорити питання щодо припинення вог-
ню на Донбасі та відновлення режиму тиші. 

■
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Приборкання 
норовливої 
В Україні з’явиться надточна система 
прогнозування погоди
Ірина КИРПА

 Підсумком трирічних переговорів між ДСНС України та ком-
панією BARON — Critical Weather Intelligence (США) стало підпи-
сання меморандуму про масштабну реформу гідрометеорологічної 
системи нашої країни. Вперше за 50 років вітчизняні синоптики от-
римають можливість швидко прогнозувати небезпечні погодні та при-
родні явища з метою запобігти й завчасно зреагувати на можливі над-
звичайні ситуації та катастрофи. Найближчими роками у всіх регіо-
нах нашої країни розташують близько 13 великих радарів, а також 
кілька тисяч спеціальних датчиків. Тепер про майбутній циклон, дощ 
або посуху ми дізнаватимемося на кілька днів раніше, аніж у минулі 
роки.
 Висока мобільність дозволить комунальникам та військовим за-
здалегідь вжити профілактичних заходів, щоб захистити економічні 
інтереси країни та зберегти соціальні об’єкти.
 Україна стане однією з ключових країн світу, що бере участь у по-
передженні кліматичних змін.
 А в перспективі впровадження новітніх технологій дозволить на-
шій державі не лише швидко фіксувати небезпечні примхи природи, 
а й гідно увійти до мережі повітряної безпеки НАТО.
 Проєкт передбачає тотальну модернізацію всіх систем спостере-
ження, зв’язку, збору та обробки інформації. Впровадження нових 
комп’ютерних систем для прогнозування, які стануть основою про-
мислового розвитку України та підтримуватимуть безпеку як про-
стих громадян, так і військових.
 — Ми очікуємо на модернізацію гідрометеорологічних постів — 
морських та повітряних, щоб мати можливість оперативно прогно-
зувати всі природні явища, — розповів голова ДСНС Микола Чечот-
кін. — Реформу можна завершити за два-три роки та звести до міні-
муму людські втрати в Україні через природні катаклізми.
 Менеджер компанії BARON із глобального розвитку бізнесу в Схід-
ній Європі та Центральній Азії Сергій Брайлян назвав цю подію істо-
ричною для України й підкреслив, що модернізована система — це 
«основа систем автоматизованого управління розгортання військ».
 — За своєю якістю наша система буде кращою, аніж у багатьох 
країнах Європи, — впевнений керівник МВС України Арсен Аваков. 
— Українські фахівці зможуть оперативно фіксувати забруднення 
повітря по всій країні, прогнозувати температуру хвойної підстилки 
в лісах, насиченість водою атмосфери, рівень насиченості річок.
 Модернізація системи передбачення погоди дозволить істотно ско-
ротити збитки від погодних та природних явищ у різних галузях еко-
номіки країни.
 Фахівці Світового Банку вже підрахували, що середній економіч-
ний ефект може сягати до 130 мільйонів доларів на рік. ■

ПРОФІЛАКТИКА

Злочинна рідня
У Тернополі створили раду для запобігання 
домашньому насильству
Світлана МИЧКО

 Виконком Тернопільської міської ради прийняв рішення про ство-
рення Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання 
і протидії домашньому насильству й насильству за ознакою статі та 
протидії торгівлі людьми, куди ввійшли  20 представників iз числа 
структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, соціаль-
них, правоохоронних структур та громадськості. Як повідомила прес-
служба міськради, мета — «забезпечення міжвідомчої співпраці щодо 
реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству і насильству за ознакою статі, узгодженості заходів 
у цій сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення ін-
формаційно-просвітницьких заходів».
 Про те, що існуюча ситуація таки вимагає більшої уваги та втру-
чання, свідчить остання поліцейська статистика. Так, лише впродовж 
січня-лютого цього року до територіальних підрозділів поліції області 
надійшло понад півтори тисячі повідомлень про домашнє насильство, 
переважна більшість яких — від жінок. За інформацією відділу ко-
мунікації поліції Тернопільської області, внаслідок проведених пере-
вірок поліцейські склали за цей час 810 протоколів на сімейних дебо-
ширів та розпочали 24 кримінальнi провадження. Виїхавши на місце 
події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевид-
ців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішен-
ня щодо винесення термінових заборонних приписів кривднику. За 
два місяці винесено 356 таких приписів.
 Найбільше повідомлень про насилля в родинах поліцейські фіксу-
ють якраз в обласному центрі, де близько року тому навіть було ство-
рено спеціальну мобільну групу з протидії домашньому насильству. 
За два місяці її працівники здійснили 351 виїзд та склали 149 адмін-
протоколів, відомості за шістьма фактами внесені до Єдиного реєст-
ру досудових розслідувань. ■

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Колишній спецпредстав-
ник Державного департамен-
ту США в Україні Курт Вол-
кер нещодавно відвідав Київ 
у статусі стратегічного рад-
ника нового освітнього проєк-
ту American University Kyiv. 
Йдеться про відкриття у сто-
лиці України вишу, що готу-
ватиме фахівців iз розвитку 
лідерства і демократії. «США 
докладають чимало зусиль, 
аби Україна стала успішною 
країною в питаннях захис-
ту суверенітету і підтримки 
економіки, але людський ка-
пітал українців, їхні освіта 
та менталітет не менш важ-
ливі, — повідомив дипломат 
в інтерв’ю «НВ». — Вплив ра-
дянської ментальності тут усе 
ще дуже сильний» 
 На думку пана Волкера, 
університети зараз є своєрід-
ним «клеєм» суспільства. У 
США вони тісно співпрацю-
ють iз бізнесом, допомагаючи 
випускникам стати саме тими 
фахівцями, які затребувані на 
ринку праці. Цікаво, що з аме-
риканської сторони партнером 
проєкту став найбільший пуб-
лічний виш США — Універ-
ситет штату Аризона, який 
уже сьомий рік поспіль зали-

шається навчальним закладом 
№1 країни з питань інновацій. 
У даній номінації він випере-
див навіть такі престижні при-
ватні виші, як Стенфорд і Гар-
вард. «American University 
Kyiv здатний привнести в Ук-
раїну краще, що є в амери-
канській системі освіти, але 
при цьому українцям не пот-
рібно буде залишати країну 
для навчання, — каже пан 
Волкер. — Унівеситет штату 
Аризона посилить цю ідею. Це 
один iз найбільших публічних 
університетів США з величез-
ними можливостями залучати 
нових студентів».
 Курт Волкер вважає, що в 
плані лідерства є куди розви-
ватися будь-якій країні сві-
ту. Для прикладу він навів не-
давній штурм Капітолію піс-
ля американських виборів і 
нинішнє серйозне політич-
не розділення суспільства в 
США. Саме тому для всіх дер-
жав стало актуальним ство-
рення інституту лідерства, 
аби люди з найбільш вира-
женими талантами, ресурса-
ми і можливостями отримали 
широкий і вільний доступ до 
трансформації країни. «Я час-
то говорю про те, як важли-
во Україні трансформуватися 
демократично, оскільки зараз 

тут очевидна олігархічна сис-
тема, — вважає він. — Усього 
лише кілька людей контролю-
ють нереальні частки економі-
ки країни і, відповідно, певні 
регіони. Україна ж потребує 
здорової конкуренції лідерс-
тва. Трансформація цієї сис-
теми — ключовий виклик для 
країни». 
 За словами пана Волке-
ра, наприкінці ХІХ століття 
США переживали дуже схо-
жу ситуацію. Такі люди, як 
Джон Морган або Джон Рок-
феллер, побудували вели-
чезні бізнес-імперії, завдяки 
яким контролювали фактич-
но всю економіку. Тоді Аме-
рика змогла запровадити ан-
титрастове законодавство, 
роздробити ці бізнес-імперії, 
залишивши крупним підпри-
ємцям можливість вносити 
свій вклад у розвиток суспіль-
ства. Саме тому їхні імена сьо-
годні у США не асоціюються з 
олігархатом, а звучать, як іме-
на лідерів-філантропів. «Це не 
тільки економічна, а й велика 
культурна зміна, — каже пан 
Волкер, — яка, сподіваюся, 
станеться і в Україні». Новий 
університет покликаний відіг-
рати в цій трансформації не ос-
танню роль,готуючи лідерів з 
новою ментальністю. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському міському 
будинку культури імені Кули-
ка відбувся конкурс краси се-
ред жінок срібного віку «Фай-
на пані». Він організований 
територіальним центром на-
дання соціальних послуг за 
підтримки черкаського місь-
кого голови Анатолія Бонда-
ренка, проводиться в місті вже 
втретє, розповіли «Україні мо-
лодій» у департаменті соціаль-

ної політики міськради.
 У змаганні краси та муд-
рості взяли участь 12 поваж-
них жінок від 60 років, най-
старшій з яких виповнився 
81 рік. Усі жінки, які змага-
лися за титул «Файної пані», 
продемонстрували власну 
ерудицію, вміння триматися 
на сцені, розповіли про своє 
хобі, а ще представили тради-
ційний український одяг — 
власні вишиванки, констату-
ють у Черкаській міській раді. 

Також черкащанки розповіли 
про те, що стали слухачами 
Університету третього віку, 
де опановують іноземні мови 
та  комп’ютерну грамотність.
 Титул «Файна пані» та 
приз глядацьких симпатій 
дістався Ганні Чудаєвій. Ди-
ректор департаменту соціаль-
них послуг Черкаської міської 
ради Євген Данченко зізнався, 
що приємно вражений органі-
зацією та мотивуючою атмос-
ферою конкурсу. ■

ОСВІТА

Аризонська альма-матер
У столиці відкриється Американський університет, 
де готуватимуть лідерів

■

ОВВА

Файні пані срібного віку
Красу і мудрість жінок 60+ оцінюють втретє

■

Конкурс з учасницями 60-81 року. 
Фото Черкаської міськради.

❙
❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Яка наразі політична мода, запитаєте? Чинна 
українська влада й надалі продовжує імпро-
візувати, хаотично реагуючи на поточні сиг-
нали замість реалізації продуманих стратегій 
розвитку й попередження загроз. 
На зовнішньому фронті усе, на жаль, без 
змін. Ворог диктує умови на окупованій 
нашій території, обстрілює та вбиває на-
ших захисників. А тим часом інформаційні 
джерела країни-окупанта розганяють, особ-
ливо в гібридних ОРДЛО, фейк про те, що 
Україна готується до наступу. Зі свого боку, 
українське представництво ТСК рапортує 
про нечувану перемогу перемир’я: такого 
раніше не було — агресія Кремля пішла на 
спад. «П’ятирічка за три роки» відродилась 
у Мінську на перемовинах.

Задом наперед 
 Політика всередині країни у цей час 
живе своїм звичним життям. 
 До складу політради «Слуг народу» 
ввійшов генерал-розвідник часів експре-
зидента Віктора Януковича. 
 А, схоже, в лавині локдауну зачаїв-
ся прогнозований в ефірі радіо «Эхо Мос-
квы» українським редактором журна-
лу «Гордон» Дмитром Гордоном гучний 
скандал довкола мешканців офісу пре-
зидента Зеленського. Гордон повідомив, 
що стосується він агентів Москви в ОПУ, 
прізвища котрих «називають злі язики на 
київських базарах». 
 Водночас главу офісу президента Ук-
раїни Андрія Єрмака ті ж злі язики на-
зивають людиною у високій владі, котра 
увесь цей час кермує і політичною ситуа-
цією в Україні, і зв’язками з Кремлем.
 Зрозуміло, що Російська Федерація 
застосовує всі наявні інструменти націо-
нальної потужності для досягнення своїх 
зовнішньополітичних цілей. Мета Крем-
ля щодо України на нинішньому етапі, 
після того як вони унеможливили швид-
ку євроатлантичну інтеграцію нашої краї-
ни, полягає в тому, щоб не допустити си-
туації, коли від нас надходить загроза ін-
тересам РФ. Власне, йдеться про три речі: 
максимально затримати нас у сірій зоні, 
запобігти присутності тут американців 
та європейських союзників, перешкоди-
ти поступальному розвитку нашої держа-
ви. Якщо Україна матиме сталий висхід-
ний розвиток, це додасть аргументів у 
внутрішньо російських дискусіях на ко-
ристь того, що подібна до РФ країна може 
успішно йти західним шляхом. 
 «Режим Путіна стоїть на тверджен-
нях про те, що «ми — інші, ми не може-
мо побудувати демократичне суспіль-
ство, ось подивіться на Україну, вони 
спробували, й у них нічого не вийшло. 
Після досягнення своїх першочергових 
цілей росіяни намагаються мінімізувати 
свої витрати на цю кампанію, тобто вій-
ну на українському Донбасі. Тепер для 
них завдання номер один — подолати єв-
ропейські санкції. Домогтися скасуван-
ня американських неможливо, в Моск-
ві це чудово розуміють. А от заради того, 
щоб бодай обмежити вплив європейсь-
ких санкцій, Росія готова піти на певну 
мінімізацію сил проти України», — вва-
жає директор Інституту стратегічних до-
сліджень Олександр Литвиненко. 
 Хоча треба розуміти, що політичний та 
економічний тиск на Київ російський ре-
жим при цьому не послабить. В остаточ-
ному розв’язанні конфлікту на Донбасі 
Москва наразі не зацікавлена, вважає ек-
сперт, вона прагне залишити для себе пот-
рібний для неї до певного часу формат — 
«ні миру, ні війни» доти, доки Київ не піде 
на дуже вагомі поступки. 
 Декотрі російські (не прокремлівські) 
експерти вважають, що Путіну потрібно 

було лише знищити важку промисловість 
українського Донбасу. Він цього досяг. 
Тому далі — ступор. Проте наші захисни-
ки продовжують гинути. 
 Ну а нам, за класиком, «своє робить», 
тобто працювати над найвразливішим міс-
цем всередині країни — невпинно підви-
щувати свою національну стійкість.

Український націоналізм переміг
 Чи можлива ескалація військового 
конфлікту? Так. Росіяни витрачають ве-
личезні кошти на армію. Малоймовірно, 
що вони застосують ці війська проти нас 
буквально завтра. І все ж постійна загро-
за існує. Росіяни думають, що час грає на 
них. Переміг Зеленський — відкоригував 
політику, після нього прийде хтось інший 
— теж відкоригує. 
 Але вони не розуміють одного: хай би 
як це суперечливо звучало — український 
націоналізм переміг. Незалежність Ук-
раїни мало хто ставить під сумнів. Сфера 
вжитку української мови розширюється, 
є серйозні культурні здобутки. Настав час 
змінювати порядок денний. 
 Росіяни цього не усвідомлюють. Вони 
бачать, що українська економіка від 2006 
року не зростає, у державних інституціях 
— безлад. Рівень життя, якщо подивитись 
статистику, теж не покращується. Тому, 
на думку росіян, українцям це скоро об-
ридне, і вони повернуться в обійми «міц-
них господарників». Логіка в цих мірку-
ваннях є, але вона не спрацює.

Час «Н» тимчасового уряду?
 І на тлі цього всього внутрішньополі-
тичне життя країни не виходить за рамки 
прописаного сценарію, з певним викидом 
у інформаційний простір маятникової ін-
формації: то дочасні парламентські вибо-

ри будуть, то їх не буде; то Кабмін відправ-
ляють у відставку, то не відправляють; то 
об’єднання «слугам» з іншими політсила-
ми в парламенті потрібне, то не потрібне. 
Так ніби спеціально, на замовлення, утри-
мується невизначеність. 
 Наприклад, інформація про те, що в 
українському уряді назріла криза, акту-
алізується і штучно, і природно з момен-
ту роботи уряду. Знавці хитросплетінь ко-
ридорів влади переконують, що насправді 
в президента час від часу сверблять руки 
відправити уряд у відставку. Але перед 
тим, як це зробити, Зеленському потріб-
но було знайти кандидата в прем’єри. І от 
останні новини з політичного родео роз-
повідають: чинного пре’мєр-міністра Де-
ниса Шмигаля може замінити в. о. мініс-
тра енергетики Юрій Вітренко. 
 За таких перспектив маятник знову 
коливатиметься у бік олігарха Ігоря Ко-
ломойського. «УМ» уже повідомляла, що 
Коломойський нібито є автором дискреди-
тації попереднього прем’єр-міністра Олек-
сія Гончарука та його уряду, бо на цій по-
саді він бачив іншу людину — ексзаступ-
ника глави «Нафтогазу» Юрія Вітрен-
ка. А тому, кого Коломойський приведе в 
крісло прем’єра, стало тоді всього лиш пи-
танням часу в ситуації підвішеного за ді-
тородний орган тимчасового уряду. 
 Бентежить інше — в нас перманент-
но після кожних виборів міняються лише 
конфігурації бізнес-сімей у владних кабі-
нетах. А принцип залишається той самий: 
влада без олігархів нікуди, ні на крок. 
Отже, якщо впливу Коломойського виста-
чить, то на цей раз Кабмін нарешті очолить 

людина, у котрій він зацікавлений. У чому 
різниця для нас з вами? Та ні в чому: под-
разники для представників олігархів одна-
кові — примноження крупного приватного 
капіталу, тож на покращення благополуч-
чя українців це не вплине жодним чином. 
 Однак вимальовується ще одна конфі-
гурація: призначення на посаду прем’єра 
людини, до якої схильний Ігор Коломой-
ський, означатиме вільне падіння впли-
ву на президента Володимира Зеленсько-
го глави ОП Андрія Єрмака.

Добирати голоси
 Хоча, за інформацією політолога Во-
лодимира Фесенка, очолити Кабмін із 
нинішніх у владі зміг би і міністр аграр-
ної політики та продовольства Роман Ле-
щенко. 
 Стосовно Вітренка, то його вже 
двічі намагались затвердити на посаді 

віцепрем’єра — міністра енергетики, але 
безуспішно. Останній раз проголосува-
ло лише 177 із 244 нардепів зі «Слуги на-
роду». Тож, аби протягнути кандидату-
ру Вітренка втретє, «слугам» знадобить-
ся допомога інших фракцій. Ну а на роль 
прем’єр-міністра — тим більше. 
 «УМ» уже писала про те, з ким можуть 
бути ситуативні союзи. 
 Для «Голосу», наприклад, важливо, 
аби збiгалися стратегії партій. А вони не 
збiгаються. 
 Нардепи з мажоритарної фракції 
«Довіра» — кожен за себе — нарощують 
особисті рейтинги, аби мати можливість 
ввійти під крило якоїсь iз партій, аби 
пройти до Верховної Ради на наступних 
виборах, які вже не передбачатимуть «ма-
жоритарку». 
 Також і для ВО «Батьківщини», і для 
«Європейської Солідарності» важливо за 
ситуативного голосування не виходити за 
рамки своїх політичних цінностей. 
 У «Слузі народу» до розмов про необ-
хідність пошуку стратегічних партнерів у 
парламенті для набрання необхідної кіль-
кості голосів ставляться дещо зверхньо. 
За словами заступника глави фракції Єв-
генії Кравчук, вони залишаться найбіль-
шою фракцією у Верховній Раді, навіть 
якщо з її складу вийдуть декілька депу-
татів. Тому будь-які об’єднання з іншими 
політичними силами можливі винятко-
во на умовах політичної програми «Слу-
ги народу». 
 Однак нагадаємо, що є ще одна причи-
на, для якої «Слузі народу» знадобиться 
союз з іншими фракціями, — перезаван-

таження мінських домовленостей, якщо 
Зеленському вдасться у цей процес затяг-
ти США. Експерти вважають, що амери-
канський президент Джо Байден, котрий 
при Бараку Обамі працював віцепрези-
дентом та предметно займався Україною, 
може погодитись, але, вочевидь, виста-
вить власні умови. У цьому випадку під-
тримки лише своєї фракції у Верховній 
Раді Володимиру Зеленському може не 
вистачити.

Кіноіндустрія в політичній конкуренції 
 А тим часом президент України Воло-
димир Зеленський одягнув образ захисни-
ка України від створених його ж коман-
дою проблем. Однак роль «доброго царя» 
наразі не додає йому популярності. 
 Зокрема, наштовхуючись на негатив-
ну реакцію суспільства на запроваджений 
недолокдаун, чиновники в «пожежному» 
порядку заходилися інтерпретувати його 
регіональні особливості, попри явну аб-
сурдність більшості запроваджених норм 
навіть для самих представників владної 
команди. 
 На відміну від європейських країн, ук-
раїнський локдаун є не системним i поз-
бавленим сенсу, що він має на Заході. 
Адже там суворіші обмеження мають ціл-
ком зрозумілу мету та супрово джуються 
щедрими пакетами компенсацій для біз-
несу та громадян. 
 А от у нас до прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля та голови КМДА Віталія Клич-
ка з відкритим листом звернулись пред-
ставники кінематографічної спільноти 
України. Вони просять виключити кіно-
театри з переліку установ, яким на час ка-
рантинних обмежень заборонено працю-
вати.
 Автори звернення переконують, що 
жорсткі карантинні заходи суттєво по-
глибили економічну кризу в індустрії кі-
нопрокату. 
 «Унаслідок кризи та локдаунів за ос-
танній рік ринок кінопрокату вже втра-
тив 138 мільйонів доларів, багато кіноте-
атрів зачинилися, а ті, що працюють, не 
витримають жодного наступного удару, 
— йдеться у листі. — При цьому обсяг кі-
нотеатральних зборів у Києві становить 
майже 50% від зборів з усієї країни. І у 
випадку зачинення кінотеатрів у Києві кі-
нотеатральний ринок не підніметься вза-
галі, оскільки далі настає півроку низько-
го сезону».
 Зазначимо, що, згідно з новим дослі-
дженням учених Стенфордського універ-
ситету, найбільш ризиковими для зара-
ження на covid є: кафе, ресторани, фіт-
нес-центри, готелі, релігійні організації. 
Кінотеатри такими не визнані. 
 Але ж вони — конкуруюча «фірма» 
нинішньому владному політикуму. Тому 
їх безперебійна діяльність — це справді 
питання. ■

КОЛІЗІЇ

Режим несумісності українського 
політикуму
Вільне падіння з гнізда офісу президента

■

Рубікон президента Володимира Зеленського — глава його офісу Андрій Єрмак.
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
❙

Президент України Володимир Зеленський одягнув образ захисника 
України від створених його ж командою проблем. Однак роль 
«доброго царя» наразі не додає йому популярності. 
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Обмінялися 
санкціями 
ЄС запровадив 
обмеження щодо 
Росії та Китаю через 
порушення прав 
людини
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Рада Євросоюзу запровади-
ла санкції щодо 11 осіб і чоти-
рьох організацій iз Росії, Китаю 
та кількох інших країн за їхню 
причетність до серйозних пору-
шень прав людини, повідомляє 
«Німецька хвиля». Ці обмежу-
вальні заходи ухвалили міністри 
закордонних справ 27 країн ЄС 
на своєму засіданні в Брюсселі 
в понеділок, 22 березня. Список 
фізичних і юридичних осіб, які 
потрапили під санкції, опублі-
кували того ж дня в Офіційному 
журналі ЄС.
 Ці санкції запровадили у рам-
ках ухваленого в грудні 2020 
року режиму санкцій за пору-
шення прав людини в усьому 
світі. Особам зі списку відтепер 
заборонено в’їжджати до ЄС, а 
якщо вони мають активи на тери-
торії об’єднання, то їх буде замо-
рожено. Останнє стосується та-
кож юридичних осіб, проти яких 
запровадили обмеження.
 У Росії під санкції потрапи-
ли два чиновники, відповідальні 
за переслідування сексуальних 
меншин у Чечні. Це командир 
загону поліції швидкого реагу-
вання «Терек» Абузайд Вісмура-
дов і колишній керівник поліції 
у місті Аргун Аюб Катаєв. Сан-
кції щодо чотирьох осіб і однієї 
організації з Китаю запровади-
ли за порушення прав уйгурів у 
провінції Сіньцзян. Це, зокре-
ма, партійні чиновники та висо-
копосадовий очільник силових 
структур у цьому регіоні. Обме-
ження наклали також на чинов-
ників і бойовиків з Північної Ко-
реї, Лівії, Еритреї та Південного 
Судану.
 Це вже другий пакет санкцій 
Євросоюзу за порушення прав 
людини. Перший запровадили 
на початку березня проти чоти-
рьох російських високопосадов-
ців, причетних, на думку ЄС, до 
ареш ту, переслідування та засуд-
ження опозиціонера Олексія На-
вального.
 Санкції ЄС є скоріше сміхо-
винними у порівнянні зi злочи-
нами, за які їх запроваджують, 
але, все ж, ЄС запроваджує їх про-
ти Китаю вперше за більш ніж 30 
років, уперше після придушення 
протестів на площі Тяньаньмень. 
Обмежувальні заходи стали ре-
акцією на стан у Синцзяні, де уй-
гурська громада зазнає жорсто-
ких утисків і примусової праці. 
 Китайський уряд відразу ж 
оголосив, що у відповідь запро-
ваджує санкції проти 10 євро-
пейських чиновників і чотирьох 
юридичних осіб ЄС за втручання 
у внутрішні справи Синьцзян-
Уйгурського автономного райо-
ну КНР. Про це йдеться у пові-
домленні МЗС КНР.
 Міністр закордонних справ 
Росії Сергій Лавров, який пе-
ребуває з офіційним візитом у 
КНР, сказав, що спроби ЄС ка-
рати Росію і Китай за допомогою 
санкцій — «це просто нерозум-
но». ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Турецька ліра знецінила-
ся на 15% після того, як пре-
зидент країни Реджеп Таїп Ер-
доган у понеділок, 22 березня, 
раптово звільнив голову Цен-
трального банку Насі Агбала, 
повідомляє Бі-Бі-Сі.
 Агбала високо цінували як 
внутрішні, так і зовнішні ін-
вестори, які схвально стави-
лися до кредитно-грошової 
політики, яку останнім часом 
проводив Центральний банк 
Туреччини. В якийсь момент 
на ринках, що розвивають-
ся, ліра за темпами зростан-
ня була найкращою валютою 
2021 року. Тож рішення Ердо-
гана стало для інвесторів пов-
ною несподіванкою. 
 Агбал займав посаду глави 
Центробанку з листопада 2020 
року. Минулого тижня ліра 
сильно зросла після того, як 
Агбал ініціював підвищення 
облікової ставки одразу на 2% 
(з 17% до 19%), що вдвічі біль-
ше, ніж очікували економісти. 
На думку фахівців, саме підви-

щення облікової ставки дозво-
ляло стримувати інфляцію в 
країні. Проте такий підхід не 
подобався президенту Ердога-
ну.
 Джеффрі Халлі, стар-
ший аналітик валютної біржі 
OANDA, пояснює, що в ту-
рецького лідера дуже своєрід-
ний погляд на економіку, який 
іноді називають «ергономі-
кою». «Основна ідея «ергоно-
міки» полягає в тому, що вищі 
облікові ставки викликають 
вищу інфляцію. Це погляд, 
який повністю суперечить за-
гальноприйнятій економічній 
теорії», — каже Халлі.
 Відставка Агбала здивува-
ла як місцевих, так і інозем-
них інвесторів. Щоб утримати 
їх від різких кроків, міністр 
фінансів Туреччини Лют-
фі Ельван заявив, що влада в 
будь-якому випадку буде до-
тримуватися правил вільного 
ринку.
 На місце голови Центро-
банку Ердоган уже призна-
чив Шахапа Кавджиоглу — 
колишнього члена правля-

чої партії. Відомо, що він, як 
і президент, не є прихильни-
ком ідеї підвищення обліко-
вої ставки для боротьби з інф-
ляцією. Тож такі кадрові змі-
ни викликають побоювання в 
інвесторів — усе це, мовляв, 
може поставити хрест на успі-
хах, яких Агбалу вдалося до-
сягти за короткий час свого 
правління. 
 Обвал турецької ліри мож-
на було б вважати суто ту-
рецькою проблемою, якби 
не торговельні та туристичні 
зв’язки України з цією близь-
кою до нас країною. У цій си-
туації може бути несподівана 
вигода для українських ту-

ристів, які через заборони на 
інших напрямках зараз ма-
сово їдуть до Туреччини, за-
значає у своєму матеріалі Бі-
Бі-Сі. Українські туристи за-
звичай їдуть до Туреччини з 
доларами та євро і в коротко-
терміновій перспективі мо-
жуть мати несподівану ви-
году. Адже при обміні отри-
муватимуть більше лір і змо-
жуть купити на них більше 
товарів та послуг. Короткост-
рокову вигоду можуть мати і 
українські імпортери турець-
ких товарів. Щоправда, через 
деякий час інфляція може ні-
велювати цей чинник і ціни в 
Туреччині можуть зрости. ■

ГРОШІ

«Лови момент» для українських туристів
Турецька ліра обвалилась на 15%

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Глава компанії «Конкорд» 
Євген Пригожин звернувся до 
Слідчого комітету (СК) Росії 
у зв’язку з оголошенням ФБР 
його в розшук у справі про при-
писуване російській державі 
втручання у вибори в США. 
Про це повідомила пресслуж-
ба «Конкорда» на своїй сторін-
ці «ВКонтактє».
 У відповідній заяві гово-
риться про спробу викрадення 
Пригожина американськими 
громадянами у складі організо-
ваної злочинної групи. У доку-
менті також зазначено, що цей 
«російський підприємець» про-
сить СК порушити криміналь-
ну справу стосовно директора 
ФБР Крістофера Рея, прези-
дента США Джо Байдена, ди-
ректора Центрального розві-
дувального управління США 
Вільяма Бернса і міністра юс-
тиції США Мерріка Гарленда.
 Раніше ФБР опублікува-
ло інформацію про розшук 
російських громадян, серед 
яких згадується і Пригожин. 
У свою чергу, пресслужба ком-
панії «Конкорд» нагадала, що 
Інтерпол уже виключив біз-
несмена з бази даних, оскiльки 
вважає порушену проти ньо-
го в США кримінальну спра-
ву політичною. Крім того, в 
березні 2020 року Вашингтон 
зняв звинувачення у цій справі 
з ТОВ «Конкорд менеджмент і 
консалтинг». У наступній за-
яві пресслужба підприємця 
повідомила, що Пригожина 
можна знайти в Санкт-Петер-
бурзі, набережна Лейтенанта 
Шмідта, будинок 7, і попроси-
ла ФБР заплатити за цю інфор-
мацію обіцяні $250 тис. У цій 
будівлі розташовується цент-
ральний офіс «Конкорда».
 Дійсно, на початку березня 
влада США оголосила про го-
товність виплатити $250 тис. 
за інформацію, яка допомо-
же заарештувати петербурзь-
кого бізнесмена Євгена При-
гожина, більше відомого на 
Заході, як «кухар Путіна». 
Сам «підприємець» назвав це 
черговим «шоу», але співроз-

мовники Російської служби 
Бі-Бі-Сі в США впевнені, що 
американські спецслужби от-
римали нову інформацію про 
діяльність бізнесмена-авантю-
риста на службі Кремлю і го-
тові притягнути його до суду. 
Є припущення, що Пригожи-
на оголосили в розшук не тіль-
ки через історію з втручанням 
в американські вибори, а й че-
рез причетність до діяльності 
так званої ПВК «Вагнер». У 
спецслужбах США не сумні-
ваються, що ця ПВК є одним 
iз підрозділів російської війсь-
кової розвідки.
 Стосовно винагороди, то 
найбільші суми за інформа-
цію про злочинців були сво-
го часу запропоновані за дані 
про лідерів «Аль-Каїди» Оса-
му бен Ладена і його наступ-
ника Аймана аль-Завахірі. За 
кожного з них американська 
влада пропонувала виплати-
ти по $25 млн. Сума, обіцяна 
за інформацію про російсько-
го бізнесмена, значно скром-
ніша. Пригожин включений 
у цей список у рамках контр-
розвідувальної операції, і, за 
традицією, бюджет у контр-
розвідників менший, ніж у їх-
ніх колег, що займаються зло-
чинами, які привертають ува-
гу громадськості в США, пояс-
нюють у Вашингтоні.

 Декілька разів на місяць 
керівники кожного з 56 підроз-
ділів ФБР у різних штатах на-
правляють у штаб-квартиру 
у Вашингтоні власні списки 
злочинців, які, на їхню думку, 
мають бути внесені в перелік 
«найбільш розшукуваних». 
Після цього керівництво спец-
служби затверджує остаточ-
ний варіант списку. Рішення 
про те, якою може бути нагоро-
да за інформацію, яка сприяти-
ме арешту, приймається, вихо-
дячи з бюджету підрозділів, що 
відповідають за розшук кожно-
го зi злочинців.
 Особа, яка потрапила у спи-
сок найбільш розшукуваних 
злочинців, залишається в ньо-
му на роки і десятиліття. Тож 
це рішення — сигнал для само-
го Пригожина і для російської 
влади про те, що ФБР буде че-
кати його стільки, скільки буде 
потрібно. Звернення Пригожи-
на до Слідчого комітету Росії 
свідчить, що кремлівський 
злочинець усвідомлює всю не-
відворотність покарання. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 США відхилили
 пропозицію Путіна 
 поговорити з Байденом

 У Вашингтоні не підтримали про-
позицію президента Росії Володими-
ра Путіна про проведення розмови з 
американським лідером Джо Байде-
ном 19 або 22 березня у форматі відео-
конференції. Про це повідомляє сайт 
МЗС РФ. «Із жалем констатуємо», що 
розмова про «обговорення двосторон-
ніх проблем, що накопичилися, а також 
тематики стратегічної стабільності» не 
відбудеться, йдеться у повідомлен-
ні зовнішньополітичного відомства. У 
російському МЗС наголосили, що та-
ким чином втрачена ще одна мож-
ливість для пошуку виходу з глухо-
го кута, який «утворився з вини аме-
риканської сторони у відносинах двох 
країн, і що відповідальність за це ціл-
ком на Сполучених Штатах». 
 Пізніше прессекретар президента 
США Джен Псакі заявила, що Білий дім 
поки не прийняв пропозицію про органі-
зацію в прямому ефірі можливої бесіди 
Путіна і Байдена, оскільки останній буде 
найближчим часом «досить зайнятий» 
у Джорджії. Сам президент США не 
виключив, що «на якомусь етапі» знову 
переговорить iз Путіним.

■

СТРАХ

«Холодний піт» 
Євгена Пригожина
«Повар Путіна» 
боїться викрадення 
«організованою 
злочинною групою» 
ФБР США

■

Євген Пригожин 
намагається вдавати, 
що нікого не боїться.

❙
❙
❙
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Вiд автора
 5 липня 1994 року виповни-
лося сто рокiв вiд дня народжен-
ня Микити Сергiйовича Хрущо-
ва. Син Хрущова — Сергiй Ми-
китович, який на той час жив у 
мiстi Провiденс, штат Род-Ай-
ленд  (США) i був професором Ін-
ституту мiжнародних дослiджень 
Томаса Уотсона унiверситету Бра-
уна, до ювiлею батька пiдготував 
його спогади, якi охоплюють як 
довоєнний, так i повоєнний пе-
рiоди.
 «Як i кожна лiтня людина, 
батько переймався думками про 
свою молодiсть, яка припала на 
тридцятi роки, коли вiн форму-
вався як полiтичний дiяч, — за-
значає Сергiй Хрущов, — вiн шу-
кав вiдповiдi на причини наших 
невдач, у зв’язку з чим багато ува-
ги придiлив особистостi Сталiна, 
намагався зрозумiти й оцiнити 
мотиви його часто непередбачу-
ваної поведiнки».
 Упродовж одинадцяти рокiв 
Хрущов був очiльником України, 
обiймаючи такi ключовi посади, 
як перший секретар українського 
ЦК, а згодом i голова Раднаркому 
УРСР, що означає абсолютну пов-
ноту влади. Вiн не сповiдував ка-
бiнетний стиль роботи, його бачи-
ли в найвiддаленiших куточках 
України. Уродженець росiйської 
глибинки, вiн бачив перед собою 
працелюбний український народ, 
вбирав у себе культуру, традицiї, 
духовне надбання українсько-
го народу: любив вишиванку, з 
якою не розлучався анi в Москвi, 
анi пiд час вiзиту до США, взим-
ку носив шапку, яку чомусь на-
зивали «хрущовка», насправдi ж 
вiн замовив її «пiд Тараса», саме 
Хрущов поклав край цькуванню 
Бориса Гмирi, пiдтримав молодо-
го Дмитра Гнатюка, не мiг втри-
мати слiз, коли слухав українсь-
кi народнi пiснi...
 Але ж керiвника оцiнюють за 
його справами. Що ж, i тут є що 
сказати: 1939 року за всебiчного  
сприяння Хрущова в Києвi було 
вiдкрито пам’ятник Тарасу Шев-
ченку, водночас унiверситету та 
Оперному театру присвоєно Шев-
ченкове iм’я, пiд час повоєнного 
голоду Хрущов не побоявся дорiк-
нути Сталiну, що Україна одна не 
може нагодувати хлiбом увесь Ра-
дянський Союз, i «перевiв рейки» 
на Казахстан, де посiвний клин 
був би набагато бiльший, прито-
му що щiльнiсть населення там 
значно менша. А ось i справа всьо-
го життя — 1954 року Хрущов пе-
редав Українi депресивний Крим, 
сподiваючись, що саме Україна 
вирiшить одвiчнi проблеми пiвос-
трова — вiдсутнiсть прiсної води 
та хлiбних угiдь.
 Готуючи до друку батьковi 
спогади, Сергiй Микитович ро-
зумiв, що батько не зможе охопи-
ти всю трагiчну, нерідко й крива-
ву радянську iсторiю, i визнав за 
доцiльне опублiкувати ще й iсто-
ричнi розвiдки такого мастито-
го iсторика, як Рой Медведєв, до-
слiдження якого в Радянському 
Союзi майже не друкували, але їх 
наведено в цiй публiкацiї.

У складi СРСР
 Микита Хрущов: «30 груд-
ня 1922 року Україна разом iз 
сусiднiми Росiєю та Бiлоруссю, 
а також iз Закавказькою Феде-
рацiєю заснували до того неба-
чену у свiтi країну — Союз Ра-
дянських Соцiалiстичних Рес-
публiк. Увiйшовши до складу 
СРСР, Україна стала другою за 
розмiром його складовою, пiсля 
Росiї. Столицею республiки об-
рали Харкiв, що, на вiдмiну вiд 
Києва, не був пов’язаний iз ко-
лишнiми нацiональними уряда-
ми та настроями.

 Але структура СРСР не давала 
змоги рiзним народам влаштову-
вати свої справи на власний роз-
суд, тож надалi всi рiшення, що 
стосувалися України, ухвалюва-
ли в Москвi, а не в Харковi.
 Проте неправильно було б ка-
зати, що радянський федератив-
ний устрiй залишив українцiв iз 
порожнiми руками: за царiв кор-
дони України не мали чiткого виз-
начення, а саму її називали таки-
ми невиразними поняттями, як 
«Юго-Запад» чи «Малороссия». 
За радянської ж влади Українсь-
ка Радянська Соцiалiстична Рес-
публiка стала чiтко окресленим 
нацiональним i територiальним 
цiлим iз власним адмiнiстратив-
ним центром i апаратом. Таким 
чином, українцi нарештi отрима-
ли тi територiально-адмiнiстра-
тивнi рамки, що вiдображали 
їхню самобутнiсть, тобто те, чого 
вони не мали впродовж поперед-
нiх столiть».

«Разучите эту мову»
 Рой Медведєв: «У вереснi 1911 
року до Києва прибув прем’єр-
мiнiстр Петро Столипiн. Комен-
туючи вiзит другої (пiсля царя) 
людини в державi, газета «Ки-
евлянин» iз захватом писала, що 
того дня в Києвi зникли всi напи-
си i навiть вивiски українською 
мовою — «дабы не раздражать 
Петра Аркадьевича», як висло-
вилася газета.
 Саме того дня, не вiдаючи, 
газета пiдтвердила той факт, що 
за царiв українську мову, куль-
туру, нацiональну самобутнiсть 
жор стоко переслiдували. Та якби 
стороння людина вiдвiдала Ук-
раїну вже у серединi 20-х рокiв, 
вона була б вражена тими змiна-
ми, що вiдбулися в iдеологiї, ос-
вiтi, культурi, а найперше — у 
вiдродженнi української мови, 
як й українiзацiї взагалi.
 Навiть такий консерватив-
ний орган, як ЦК КП(б)У, в резо-
люцiї вiд 2 червня 1926 року кон-
статував: «За останнiй рiк ми має-
мо величезнi досягнення в галузi 
українiзацiї. У державному апа-
ратi процент дiловодства, що про-
вадиться українською мовою, до-
ходить до 65, тодi як на початку 
минулого року вiн становив 20 
вiдсоткiв, держапарат у районах 
та округах працює вже переваж-
но українською мовою.
 Початкову школу українiзо-
вано на 80%, систематично йде 
вперед українiзацiя середньої та 
вищої шкiл. Незважаючи на всi 
труднощi, пресу українiзовано на 
60%, а поточного року переведе-
но українською мовою понад по-
ловину шкiл полiтграмоти, особ-
ливо на селi, розгортається ук-
раїнiзацiя шкiл полiтграмоти й у 
мiстах».
 Як наслiдок українiзацiї — 
небаченi ранiше наклади ук-
раїнських книг. Дуже промови-
стим виглядає лист торговельно-
го представника УРСР у Варшавi 
Народному комiсарiату освiти: 
«До нас звернулися кiлька ви-
давництв i книгарень у Галичинi 
та Волинi з пропозицiєю заку-
пу бiльшої кiлькостi української 
лiтератури, яка з’явилася на те-
ренi УРСР. Усiх особливо цiкав-
лять шкiльнi пiдручники i крас-
не письменство, але не виключе-
на можливiсть закупу книжок i 
полiтичного змiсту.
 Прошу вас, коли вас цiкавить 
ця справа, надiслати нам по два 
зразки всiх ваших видань, якi 
ми постараємося провести через 
iснуючу тут польську цензуру. 
Продаж книжок можливий за-
раз приблизно в кiлькостi вiд 100 
до 1000 примiрникiв».
 Це — щодо Варшави. А в Мос-
квi палким пропагандистом ук-
раїнської мови виступив... Воло-
димир Маяковський. В оточеннi 

натовпу шанувальникiв вiн при-
ходив на Спаську площу (нинi — 
площа Маяковського) i звертався 
до москвичiв, до росiян iз закли-
ком:
 Разучите эту мову
 На знаменах и больших, и ма-
лых,
 Эта мова величава и проста:
 «Чуєш, сурми заграли?
 Час розплати настав...»
 
 Але в тiй же Москвi вже «на-
брав обертiв» кремлiвський го-
рець, за висловом Мандельшта-
ма, який українiзацiю тлумачив 
не iнакше, як «український на-
цiоналiзм», та ще й «буржуаз-
ний», носiями якого, за убогою 
логiкою вождя, були не українсь-
кi робiтники та селяни, а iнтелi-
генцiя. Тож iз подання Сталiна 
Москва iнспiрує такi грандiоз-
нi провокацiї, як арешт «Спiлки 
визволення України», «Українсь-
кого нацiонального центру». Із 
початку тридцятих рокiв, як за-
значив академiк Сергiй Єфремов, 
«починається українiзацiя Росiй-
ської Пiвночi».

Сталiн зблизька
 Микита Хрущов: «Коли я нав-
чався в Промакадемiї, у нас якось 
само по собi утворилося українсь-
ке земляцтво, куди ввiйшли дон-
басiвцi, днiпропетровцi, луганча-
ни, артемiвцi, харкiв’яни. Оскiль-
ки до того я працював у Юзiвцi на 
шахтi, i в мене був робiтничий 
стаж, мене було обрано секрета-
рем партосередку. Раптом я довi-
дався, що в Промакадемiї нав-
чається Надя Алiллуєва, дружи-
на Сталiна, яку також обрали пар-
тiйним секретарем на потоцi. Про 
те, що вона дружина Сталiна, ми 
навiть i не здогадувалися — вона 
скромно поводилася. А оскiльки 
обидва ми — вона i я — були, так 
би мовити, партватажками, ми 
нерiдко зустрiчалися, обмiнюва-
лися думками, то вдома вона, не 
маю сумнiву, розповiдала про це 
Сталiну. Я переконався в цьому, 
коли на її запрошення побував 
у них удома, i вона представила 
мене чоловiковi. Та яким же був 
мiй подив, коли за обiдом Сталiн 
розповiв менi... про мене, навiв-
ши факт iз моєї бiографiї. Я мов-
чав, бо не знав: радiти менi чи на-
сторожуватися. Виходив вiд них 
спокiйний, бо Надя, як було вид-
но, позитивно охарактеризувала 
мене.
 Це було перше, так би мови-
ти, шапочне знайомство. А вдру-
ге я вже сам прийшов до них iз 
щасливої нагоди — Надя стала 
матiр’ю... Вона вийшла до нас, 
помiтно сполотнiла й мовила: 
«Ось, полюбуйтесь моїм шедев-
ром». «Шедевру» не виповнило-
ся й мiсяця, i був вiн зморщеним 
«комочком». Це й була Свiтлана.
 До нiг Надi тулився старший 
син Вася, якому тодi було не бiль-
ше п’яти рокiв. Подивитися на 
свою зведену сестру раптом вий-
шов зi своєї кiмнати Якiв — син 
Сталiна вiд першого шлюбу. Чо-
мусь усi називали його не iнак-
ше, нiж Яшка. Це був стриманий 
i дуже мовчазний юнак, зануре-
ний у свої внутрiшнi переживан-
ня. Єдине, що дiяло на нього без-
вiдмовно, це окрик батька, якого 
вiн панiчно боявся.
 Та щастя сталiнської сiм’ї 
було недовгим: раптом у Пром-
академiю приїхав Каганович i 
ошелешив усiх — Надiя Сергiїв-
на померла...
 «Як же так?! — вигукнув я, 
— лише вчора я з нею розмовляв, 
квiтуча, здорова, вродлива жiн-
ка...»
 За дорученням студентсько-
го загалу я тут же зателефонував 
Сталiну i запитав напряму: «Що 
сталося з Надiєю Сергiївною?». 
Вiн глухо вiдповiв: «Вона застре-

лилася, — додавши: — i тим зра-
дила мене».
 І вже набагато пiзнiше вип-
ливли подробицi: аби поздорови-
ти Сталiна з донькою, в його квар-
тирi зiбралися найвищi керiвни-
ки партiї та уряду. За розкiшним 
столом усi чекали Надю, яка году-
вала дитину. Молотов як тамада 
сказав: «Без Надi не будемо почи-
нати».
 І тодi Сталiн, син чобота-
ря, якого «виховувала» вулиця, 
гримнув на неї: «Гей ти, так ти бу-
деш пити чи нi?».
 У вiдповiдь — пострiл. Це був 
амок — блискавичний неконтро-
льований сплеск емоцiй. Не слiд 
забувати, що Надя, на вiдмiну 
вiд чоловiка, була дворянського 
роду, сповна надiлена почуттям 
власної гiдностi.
 Залишившись удiвцем, Сталiн 
почав частiше заглядати в чарку, 
причому сам пив лише вино, а 
гостям своїм один за одним напов-
нював бокали горiлкою або конь-
яком. Вiн дуже радiв, коли люди-
на п’янiла або ж засинала на пiд-
лозi. І так тривало не один рiк. У 
результатi вiд перепою Щербаков 
помер у 44 роки, Жданов — у 52, 
Булганiна довго виводили з алко-
гольного психозу».

Штучна влада i штучний голод
 Рой Медведєв: «Восени 1932 
року Україну, особливо її пiвден-
нi, найбiльш урожайнi райони, 
охопив жорстокий голод. На всi 
повiдомлення про голод було на-
кладено сувору заборону — анi в 
Радянському Союзi, анi за кордо-
ном не вiдбувалося жодних кам-
панiй допомоги голодуючим, вiд-
так сотнi тисяч i навiть мiльйони 

голодуючих намагалися оселити-
ся в мiстах бiльш благополучних 
областей, але це мало кому вдава-
лося: вiйськовi застави на доро-
гах i залiзничних станцiях не ви-
пускали селян з охоплених голо-
дом районiв. Але й тi одинаки, якi 
дiставалися мiста, не могли купи-
ти хлiба, бо не мали продовольчих 
карток, без яких хлiб їм не прода-
вали. У Києвi, так само, як в усiх 
iнших мiстах, щоранку пiдбира-
ли трупи селян, укладали на вози, 
вивозили за мiсто, де й скидали в 
безiменнi могили.
 Вiд голоду страждали не лише 
люди — почався масовий падiж 
коней i худоби, птицi, що ж до 
людей, то вони вмирали цiлими 
сiм’ями, занепадали хати, порож-
нiли вулицi, у вiкнах не iскрили-
ся навiть свiчки, а спустiлi хати 
наглухо забивали дошками.
 Незважаючи на страшний го-
лод, Сталiн наполягав на продов-
женнi експорту хлiба до країн Єв-
ропи. Так, 1930 року до Захiдної 
Європи було вивезено 48,3 мiльйо-
на центнерiв зерна, 1931-го — 
51,8 мiльйона та навiть у найго-
лоднiшi 1932-33 роки було виве-
зено, вiдповiдно, 18,1 мiльйона та 
10 мiльйонiв центнерiв добiрного 
українського зерна. При цьо му 
український хлiб продавали там 
за безцiнь, а тим часом навiть по-
ловини вивезеного 1932—33 рр. 
зерна вистачило б, щоб нагоду-
вати всi голодуючi райони Ук-
раїни».

«Справа» Чубаря
 Микита Хрущов: «1935 року 
мене було обрано першим секре-
тарем Московського мiського Ко-
мiтету партiї, а вiдтак я бував у 
Сталiна лише в його робочому ка-
бiнетi. І от одного разу, коли я до-
повiдав йому про хiд будiвництва 
московського метро, раптом про-
лунав телефонний дзвiнок. Сталiн 
узяв трубку, але говорив вiн урив-
ками, i я нiчого не мiг зрозумiти. 
Поклавши трубку, Сталiн сказав: 
«Дзвонив Чубар. Доводив, що нi в 
чому не винен, що вiн чесна люди-
на, що на нього звели наклеп».
 Сталiн зi спiвчуттям говорив 
iз ним i, очевидно, повiрив чеснiй 
людинi. Тепер можу сказати, що 
я абсолютно не знав Сталiна — вiн 
був актор та єзуїт. Назавтра Чуба-
ря заарештували просто в робочо-
му кабiнетi.
 Особисто менi Чубар подо-
бався — це проста чесна людина, 
виходець iз народу. Я його знав 

ЕКСКЛЮЗИВ■

У спогадах Микити Хрущова, дослiдженнях 
Роя Медведєва й коментарях автора

«Українське

Перший секретар ЦК КПРС, голова Ради Мiнiстрiв СРСР 
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❙
❙

Анатолiй СИГАЛОВ



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 24 БЕРЕЗНЯ 2021ІСТОРІЯ

по Донбасу, де вiн очолював ЦК 
профспiлки вугiльної промисло-
востi, i я пiдтримував iз ним друж-
нi вiдносини.
 У моїй пам’ятi вiн залишився 
як мiцний господарник, яких вис-
тачало в сiльському господарствi 
України, але не було в промисло-
востi. Вийшовши на керiвнi по-
сади в республiцi, вiн об’їхав усi 
прилеглi до Харкова райони, якi 
в народi звуться Слобожанщи-
ною, i побачив, що з часiв Богда-
на Хмельницького сiльське гос-
подарство не зазнало змiн — усю-
ди важка ручна праця. Знаючи 
промислову базу України, вiн 
згадав, що в Харковi є завод ко-
лишнього нiмецького концерну 
«Гельферiх-Саде», який випус-
кає малопотужнi мотори для лег-
ковикiв АМО. Зустрiвшись iз ко-
лективом заводу, Чубар ставить 
завдання: перейти на виготовлен-
ня тракторних моторiв (дизелiв), 
наголосивши, що трактор — це, 
передусiм, мотор, усе iнше — ос-
настка.
 А поки що одну з околиць 
Харкова обнесли легким парка-
ном, на якому з’явилися знаме-
нитi лiтери — ХТЗ. Починаючи 
з 1931 року, на поля республiки 
вийшли трактори ДТ-150 та ДТ-
150-К (колiсний). Мiрою зростан-
ня їхнього парку в Українi почали 
формуватися машинно-тракторнi 
станцiї (МТС) — суб’єкти технiч-
ного прогресу в сiльському госпо-
дарствi, професiї ратая та коса-
ря одiйшли в небуття, головними 
людьми на селi стали механiзатор 
i тракторист.
 Поза увагою Власа Якови-
ча не залишилися й промисловi 
об’єкти, проблеми великих мiст. 
Вiн бачив, як вечорами столич-
ний Харкiв потопав у густiй тем-
рявi, а вдень вишиковувалися 
довжелезнi черги по дрова та гас, 
аби люди обiгрiли свої житла, ос-
вiтили їх. Не роздумуючи довго, 
вiн прийшов на прийом до Глiба 
Крижановського — голови Ко-
мiсiї з електрифiкацiї Росiї — i 
заявив у категоричнiй формi: Ук-
раїнська РСР — одна з найбiль-
ших у складi СРСР, має повно-
водний Днiпро, iншi рiки, однак 
не має жодної гiдроелектростан-
цiї. Чи розумiє «головний енерге-
тик», що без електрифiкацiї курс 
на iндустрiалiзацiю народного 
господарства буде зiрвано?..
 Дiзнавшись вiд Крижановсь-
кого, що вже дiючi в Росiї Вол-
ховську та Шатурську ГЕС спро-
єктували i спорудили Іван Алек-
сандров та Олександр Вiнтер, 
Чубар зустрiвся i з ними, поiн-
формувавши, що «пiд них» у Хар-
ковi буде створено iнститут «Укр-

гiдропроєкт». І, уявiть, умовив. 
Переїхавши до Харкова й очо-
ливши новостворений iнститут, 
Александров розробив проєкт ве-
личного Днiпрогесу поблизу За-
порiжжя, а Вiнтер очолив будiв-
ництво найбiльшої у свiтi гiд-
ростанцiї.
 І то було справжнє свято, коли 
Днiпрогес почав давати перший 
струм: засяяли вогнями українсь-
кi мiста, економiка України отри-
мала потужний iмпульс.
 І Харкiвський тракторний, i 
Днiпрогес були дiтищами Власа 
Яковича Чубаря. А в немилiсть 
Сталiна, який нiколи нiчого не 
забував, Чубар потрапив тому, що 
вже надто опiкувався долею ака-
демiкiв Грушевського, Єфремова, 
Кримського, якi, за сталiнською 
термiнологiєю, проходили як «во-
роги народу».

Пам’ятник Шевченку
 Микита Хрущов: «Ранньої 
весни 1939 року до мене завiта-
ли українськi письменники на 
чолi з Максимом Рильським. Не 
без тривоги вони почали говорити 
про те, що до наступного року весь 
свiт вiдзначатиме 125-ту рiчницю 
Тараса Шевченка, а у столицi Ук-
раїни немає жодного пам’ятника 
поету. Я тут же викликав голову 
Київського мiськвиконкому Іва-
на Шевцова, який доповiв, що в 
Києвi є бульвар Тараса Шевчен-
ка, провулок Шевченка, там же 
й будинок, де жив поет, перебу-
ваючи в Києвi.
 Я пригадав, як справи при-
вели мене до Харкова, тодiш ньої 
столицi України, i там, у центрi 
мiста, побачив пам’ятник Шев-
ченку. Я тут же зателефонував 
першому секретаревi Харкiвсько-
го мiськкому партiї Карлу Кiркi-
жу i запитав, хто спорудив цей ве-
личний пам’ятник. Вiн вiдповiв: 
ленiнградський монументалiст 
Матвiй Манiзер. І ми запросили 
його до Києва.
 На черговому зiбраннi в мене 
вiн показував ескiзи харкiвсько-
го пам’ятника, малюнки Шев-
ченка, зробленi олiвцем. З усьо-
го вiдчувалося, що вiн усе ще в 
«матерiалi». Я повiдомив, що 
уряд України офiцiйно замовляє 
йому, скульптору Матвiю Манi-
зеру, пам’ятник Тарасу Шев-
ченку для української столицi, 
i попросив присутнiх висловити 
свої побажання. Що тут почало-
ся! Письменники зажадали, аби 
пам’ятник було встановлено про-
ти унiверситету. в якому Шевчен-
ко працював упродовж двох рокiв, 
представники громадськостi за-
уважили, що не чиновникам з 

уряду треба вiдводити тут чiльне 
мiсце, а пересiчним киянам, аби 
кожен згодом мiг пишатися, що й 
вiн внiс грошi на пам’ятник Коб-
заревi. Лунало й таке питання: з 
якого каменю буде пам’ятник — 
iз мармуру, гранiту?..
 Та коли я надав слово скуль-
птору, запала тиша. Вiн сказав: 
«Київ перебуває в зонi континен-
тального клiмату, у вас мороз-
на зима й спекотне лiто. Кам’яна 
статуя на такi перепади реагува-
тиме i рокiв за тридцять-сорок 
може дати трiщину. Тому я вико-
ристаю вiчний матерiал — брон-
зу». А далi додав: «Стахановсь-
ких темпiв вiд мене не чекайте, 
ця робота не терпить поспiху, тож 
робитиму все довго, але ґрунтов-
но».
 У кулуарах я пiдiйшов до Мат-
вiя Генрiховича, аби висловити, 
нарештi, й свою думку: «Я бачив 
харкiвський пам’ятник, який 
перевантажений багатьма дру-
горядними фiгурами, ми бачимо 
там крiпакiв, козакiв, жiнок, а та-
кож бандуру i кобзу. Нам бажано, 
щоб у Києвi все другорядне було 
вiдсутнє, нехай би Шевченко сто-
яв один».
 На тому й порiшили. А 6 бе-
резня 1939 року на площi бiля 
унiверситету зiбралася вся Ук-
раїна, учасники Шевченкiвсько-
го пленуму Спiлки письменни-
кiв СРСР у повному складi, гостi 
з республiк СРСР i з-за кордону. 
Спадає бiле полотно, i бронзовий 
Тарас Шевченко з’являється на-
роду...
 Але далеко не для всiх це стало 
святом: уже за кiлька днiв менi за-
телефонував секретар ЦК ВКП(б) 
Жданов: «Ви широко вiдзначили 
рiчницю Шевченка, але ж попе-
реду 60-рiччя товариша Сталiна, 
а у вас, у Києвi, навiть провулку 
Сталiна немає, не кажучи вже про 
пам’ятник...»
 Щойно країною прокотив-
ся кривавий 1937-й рiк. Скiль-
ки державних дiячiв, вiйсько-
вих, полiтпрацiвникiв було зни-
щено...
 І я вiдступив: у Києвi з’явилася 
площа Сталiна, Сталiнський 
район, а от пам’ятника Сталiну 
анi в Києвi, анi в iншому мiстi Ук-
раїни не було встановлено.

Прорахунки цiною в мiльйони 
життiв
 Рой Медведєв: «Найтяжчою 
помилкою Сталiна в зовнiшнiй 
полiтицi є неправильна оцiнка 
ним вiйськово-стратегiчної ситу-
ацiї, що склалася навеснi та влiт-
ку 1941 року. Іще за рiк до того 
йому доповiдали про iнтенсив-
не перекидання нiмецьких вiй-
ськ до захiдних кордонiв СРСР, 
а з початком 1941 року це пере-
кидання рiзко зросло, й ешелони 
з нiмецькими вiйськами та тех-
нiкою йшли до радянських кор-
донiв безперервним потоком.
 І тут на авангардне мiсце вихо-
дить Київський вiйськовий округ. 
Яких же заходiв вжив Сталiн? За 
його згодою округу було додано 
назву «особливий», що мовою 
вiйськових означає «прикордон-
ний». От i все.
 А тим часом продовжувалися 
безперебiйнi поставки до Нiмеч-
чини радянських товарiв, тодi як 
нiмецька сторона припинила ви-
конання своїх зобов’язань. Поза 
увагою Сталiна залишилося й те, 
що нiмецьке посольство в Москвi 
систематично скорочує кiлькiсть 
своїх спiвробiтникiв, тодi як у ра-
дянське посольство в Берлiнi при-
бувають усе новi й новi спiвробiт-
ники разом iз сiм’ями. І навiть 
тодi, коли нiмецькi розвiдувальнi 
лiтаки почали постiйно порушу-
вати радянський кордон, облiта-
ючи прикордоннi мiста України, 
про що Київ доповiдав Москвi, 
звiдти надходив наказ: «На про-

вокацiї не вiдповiдати».
 Та командуючий Київським 
особливим вiйськовим округом 
генерал-полковник Кирпонос, 
ризикуючи посадою та життям, 
вiддав наказ збивати лiтаки-по-
рушники. Те, що було вилучено в 
пiлотiв збитих лiтакiв, Кирпонос 
вiдправив на iм’я Сталiна з таким 
поясненням: «Надсилаю трофей-
нi фотодосьє на нашi аеродроми, 
промисловi й транспортнi об’єкти 
захiдних областей України, у 
тому числi й на вiйськовi об’єкти 
Києва, Одеського та Севастополь-
ського портiв, заводiв Днiпропет-
ровська, Харкова, Марiуполя та 
iнших мiст, на Днiпрогес, на ос-
новнi мости через Днiпро та Днiс-
тер».
 Реакцiї нiякої. Тодi розвiдка 
округу, заглибившись на проти-
лежний бiк кордону, викрала нi-
мецького штабного офiцера, i на 
стiл Сталiна лягло нове донесення 
вiд Кирпоноса: «За даними на бе-
резень 1941 року для наступу на 
СРСР нiмецький генштаб ство-
рив три армiйськi ударнi групи: 
перша пiд командуванням гене-
рал-фельдмаршала Бока завдасть 
удар у напрямку Ленiнграда, дру-
га група пiд командуванням ге-
нерал-фельдмаршала Рунштед-
та — у напрямку Москви, тре-
тя група пiд командуванням ге-
нерал-фельдмаршала  Леєба — у 
напрямку Києва. Початок вiйсь-
кових дiй проти СРСР слiд очiку-
вати в червнi 1941 року».
 А що ж Сталiн? Побiжно оз-
найомившись iз донесеннями, 
наклав резолюцiю: «В архiв. Пiд-
шити до справи».
 Не чекаючи вiдповiдi вiд ньо-
го, генерал Кирпонос наказав 
вiйськам спiшно будувати ук-
рiпрайони — УРи, а цивiльно-
му населенню рити лiнiї оборо-
ни. І якщо нiмцi планували взя-
ти Київ iще до кiнця червня, то 
через потужнi загороди ввiйшли 
до нього лише 19 вересня. При-
йнявши на себе удар нiмецьких 
танкових армiй, Київ дав Моск-
вi колосальний виграш часу, за-
вдяки чому вона оговталася, ор-
ганiзувавши нашвидкуруч обо-
рону як iз повiтря, так i з основ-
них шляхiв пiдступу.
 ...Через недбалiсть Сталi-
на початок вiйни було безнадiй-
но програно. Попри героїзм сол-
датiв, армiя зазнала величезних 
втрат, невмiле керування цент-
ру й особисто Сталiна призвело 
до часто невиправданих втрат: 
мiльйони вiдомих i невiдомих 
iмен, безлiч братських могил 
— такою була цiна злочинної 
сталiнської недбалостi».

Як Хрущов iз Кримом 
«розiбрався»
 Вiд автора: 19 лютого 1954 
року всi центральнi газети Ра-
дянського Союзу надрукували на 
перших шпальтах Указ Президiї 
Верховної Ради СРСР такого змiс-
ту (дослiвно): «Враховуючи спiль-
нiсть економiки, територiальну 
близькiсть i тiснi господарськi i 
культурнi зв’язки мiж Кримсь-
кою областю i Українською РСР, 
Президiя Верховної Ради Союзу 
Радянських Соцiалiстичних Рес-
публiк постановляє:
 затвердити спiльне подання 
Президiї Верховної Ради РРСФР 
i Президiї Верховної Ради УРСР 
про передачу Кримської областi зi 
складу Росiйської Радянської Со-
цiалiстичної Республiки до скла-
ду Української Радянської Со-
цiалiстичної Республiки».
 В аналогiчному Указi Пре-
зидiї Верховної Ради Росiйської 
Федерацiї вiд того ж таки 19 лю-
того 1954 року як вагомий ар-
гумент зазначалося (дослiвно): 
«Крим етнiчно й iсторично тiсно 
пов’язаний з Україною набагато 
бiльше, нiж iз Росiєю».

 Хоча Указ Президiї Верхов-
ної Ради СРСР був пiдписаний 
Ворошиловим, а Президiї Вер-
ховної Ради РРСФР — Ігнатовим, 
усi в країнi розумiли: справжнiй 
iнiцiатор передачi Криму Українi 
— Хрущов.
 А почалося все з того, що одра-
зу по вiйнi, коли економiку СРСР 
треба було пiднiмати з руїн, ви-
шукуючи додатковi резерви, 
Хрущов як очiльник України 
взяв участь у Всесоюзнiй партiй-
но-господарськiй нарадi, на якiй 
мiнiстр геологiї СРСР Чекмарьов 
доповiв, що в районах Крайньої 
Пiвночi й Далекого Сходу вияв-
лено невичерпнi поклади газу, 
нафти, корисних копалин. Та 
от бiда: тамтешнi народи — чук-
чi, евенки, коряки, якути, комi, 
мордва, якi одвiчно займають-
ся оленярством i конярством, не 
пристосованi до роботи на про-
мислових об’єктах, поняття ви-
робничої змiни, технiки безпеки 
для них — порожнiй звук.
 Хрущов був свiдком того, що 
українцi, якi повернулися з фрон-
тiв, не мали до чого докласти рук 
— уся економiка України була 
зруйнована вщент, на облiк за-
реєструвалися мiльйони безробiт-
них. Шукаючи виходу зi склад-
ної ситуацiї, Хрущов зв’язався з 
мiнiстром геологiї i «пробив» так 
звану «українську квоту».
 І ось уже у великих i малих 
мiстах України з’являються 
пункти з оргнабору робiтникiв. 
Українцi масово вiдгукують-
ся: кожен, хто завербувався, як 
тодi говорили, отримували при-
стойнi грошi — «пiдйомнi», а до 
лексикону українцiв увiйшли 
мiста з незвичними назвами: 
Норильськ, Уренгой, Помари, 
Анадир, Джезказган, Якутськ. 
Згодом у цих мiстах залунала ук-
раїнська мова, з’явилися вулицi 
Шевченка, Хмельницького, Ук-
раїнська, Днiпровська...
 І дуже скоро в Київ, на адре-
су того ж таки Хрущова, поча-
ли надходити урочистi рапорти: 
там ударив фонтан нафти, там 
вiдкрито родовище газу, тисячi 
ешелонiв пройшли трасою, якою 
ранiше й оленi не ступали. У свi-
домостi Микити Сергiйовича 
мiцно закрiпився образ україн-
ця як надiйного, авторитетно-
го трудiвника. І от що показово: 
очоливши наприкiнцi 1953 року 
таке величезне державне утво-
рення, як СРСР, Хрущов уже на 
початку наступного, 1954, року 
зiнiцiював передачу Криму Ук-
раїнi, не маючи сумнiву, що 
цю депресивну територiю дове-
дуть до пуття вправнi українськi 
руки. Та скоро стало очевидним, 
що руками справi не зарадиш, 
тут потрiбнi масштабнi перетво-
рення на всеукраїнському рiвнi. 
Тож, узявши Крим пiд своє кри-
ло, Україна пiдвела сюди деше-
вий струм Днiпрогесу, побудува-
ла Пiвнiчно-Кримський канал, 
знявши одвiчну проблему пит-
ної води, український агротех-
нiчний комплекс побудував най-
сучаснiшi елеватори в Сiмферо-
полi, Севастополi, Ялтi, Керчi, а 
хлiбороби щедрої на врожаї Хер-
сонщини засипали їх добiрним 
українським зерном.
 І головне: занедбана Росiєю 
глибинка у складi України от-
римала статус автономної рес-
публiки, а це дало їй право оби-
рати свою Верховну Раду, мати 
свiй Кабiнет Мiнiстрiв. І не вина 
України в тому, що в усi роки ав-
тономiї до влади в Криму при-
ходили проросiйськи налашто-
ванi полiтики, якi «не помiча-
ли» того, що дала їхньому краю 
Україна, виховуючи у кримчан 
агресивне ставлення до всього 
українського, надалi кинувши 
Крим «в обiйми» путiнських «зе-
лених чоловiчкiв». ■

Радянський iсторик 
i дисидент Рой Медведєв.
Фото з архiву автора.
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Українська влада, відчуваючи неприємне 
падіння рейтингів, вирішила зробити кіль-
ка кроків, які подобаються людям. Проти 
одного з них — масштабної націоналізації 
«несправедливо» приватизованих підпри-
ємств ще у 90-ті роки минулого століття 
— категорично виступають експерти. 

Першою була «Криворіжсталь» 
 Нещодавно, як відомо, секретар 
Ради національної безпеки та оборо-
ни Олексій Данілов анонсував велику 
реприватизацію в Україні. «Як і мину-
лого разу, я сказав, що далі буде, повір-
те — і далі буде! Далі будуть офшори, 
власність, усе, що вкрадено з 1991 року 
в українського народу, буде поверну-
то українському народові. Понад це, 
всі депутати, у яких статки у 300-400 
мільйонів, люди добрі, де ви це взяли?» 
— заявив він.
 Висловивши тези, які напрочуд люб-
лять слухати пересічні українці, Дані-
лов, треба розуміти, започаткував про-
цес, який рухається у протилежному 
напрямку від головного напрямку роз-
витку нашої держави — приватизації 
дер жавного майна, що неефективно ви-
користовується, шляхом пошуку ефек-
тивного власника. 
 Такої ж думки дотримується і прези-
дент України Володимир Зеленський, 
який також озвучує рейтингові тези: 
що, наприклад, невдовзі буде проведе-
но аудит законності передачі в приват-
ну власність стратегічних підприємств і 
надр. «Громадяни повинні знати, яким 
чином і на яких умовах низкою осіб в 
Україні були отримані ті чи інші ресур-
си. Тим, хто зробив це законно, бояти-
ся нема чого. І для того, щоб встанови-
ти це, буде проведено максимально ре-
тельний аудит, результати якого будуть 
представлені суспільству», — заявив 
Зеленський, додавши, що ці відповіді 
мають бути конкретними, вичерпними 
та аргументованими як для громадян, 
так і для можливих судових справ.
 Очільника «зеленої» команди гаря-
че підтримав і вчений-економіст, рад-
ник голови Офісу президента Тимофій 
Милованов, заявивши, що на даний мо-
мент головною мотивацією до таких дій 
є бажання справедливості.
 «Насправді мало хто знає, що в Ук-
раїні такі процеси, як реприватизація, 
відбуваються. Тут можна згадати лише 

гучну справу про «Криворіжсталь», 
який Юлія Тимошенко свого часу за-
брала в Пінчука та Ахметова. Але в Ук-
раїні є багато таких кричущих випад-
ків. Приклади реприватизації є. І тут 
немає нічого незвичайного, коли у ви-
падках, якщо інвестор руйнує, а не ін-
вестує в підприємство, — держава може 
втрутитися в інтересах своєї економі-
ки, — заявив Милованов. — Я не впев-
нений у тому, чи існує подібний реєстр. 
Але, звичайно ж у нас є реєстр держав-
ної власності, а тому можна простежи-
ти, що саме і кому було віддано. Страте-
гічні підприємства України не повинні 
потрапити під приватизацію в принци-
пі. А ті підприємства, які вже привати-
зували раніше і які важливі для держа-
ви, — цією ситуацією дійсно повинна 
зайнятися Рада Національної безпеки 
і оборони України». 

Виправити 
несправедливість і..?
 Така ідея — відібрати і поділити — 
безумовно, сподобається вітчизняно-
му електорату, який ще не відвикнув 
від базових соціалістичних цінностей. 
Утім чи зможе сама держава гарантува-
ти справедливість під час приватизації, 
чи не перетвориться цей процес — якщо 
від нього, звичайно, не відмовляться і 
не використають як черговий козир на 
благо рейтингу Зе-команди і Зе-прези-
дента — на переділ майна з одних рук в 
інші та на руйнацію економіки?
 Милованов стверджує, що таким чи-
ном ми — ні більше, ні менше — лікві-
дуємо велику несправедливість, яка від-
бувалася в 90-х роках минулого століт-
тя. «Ваучерна приватизація, звісно 
ж, не була справедливою. Але це проб-
лема не самої приватизації, а того, як 
саме це було зроблено. Якщо ми порів-
няємо нашу приватизацію з сусідньою 
Польщею, то там усе пройшло успішно 
і підприємства не були зруйновані або 
передані в руки монополістів. Зараз ці 
об’єкти працюють на державу і суспіль-
ство, крім своїх приватних власників. 
Тобто там вийшло зробити приватиза-
цію добре. Адже сама філософія прива-
тизації спирається на те, що в умовах 
ринкової економіки приватний бізнес є 
більш ефективним. Хоча, звичайно ж, 
і тут є винятки. Зараз держава не дуже 
хороший власник у даному контексті», 
— заявив радник президента, але при 
цьому між рядками все ж погодився, що 

йти шляхом соціалістичного популіз-
му — не найкраща модель для розвит-
ку економіки держави. 
 Але при цьому він вирішив наголо-
сити: якщо умови щодо розвитку під-
приємства не виконують, то держава 
має право забрати підприємство і пере-
розподілити його в інші руки. «У всіх 
приватизаційних угодах або є інвес-
тиційні умови, або ні. Якщо їх немає, 
то, звісно ж, ніяких претензій бути не 
може. Крім винятку — в тому випад-
ку, якщо підприємство навмисно руй-
нують. Але тут уже йдеться більше про 
саму поведінку власника. Тут дуже лег-
ко можна буде розібратися, на чиєму 
боці правда. Тому ніякого істотного ри-
зику в такому перерозподілі я не бачу», 
— резюмував радник президента Воло-
димира Зеленського. 

«Мотор Січ»: ухвалити спеціальний 
закон
 Однією з «найяскравіших» реприва-
тизаційних ініціатив української влади 
стало повернення у державну власність 
запорізької «Мотор Січі», — ця історія 
вже вийшла на міжнародний рівень. І 
навіть суттєво зіпсувала наші взаємини 
з Китайською Народною Республікою, 
з якою власник заводу вже уклав угоду 
про продаж підприємства. 
 Як відомо, на засіданні Ради Націо-
нальної безпеки й оборони 11 березня 
той самий секретар РНБО Олексій Дані-
лов повідомив: приватизоване в 90-х 
підприємство «Мотор Січ», яке вироб-
ляє авіаційні двигуни і газотурбінні ус-
тановки, незабаром перейде в держвлас-
ність. Пізніше він зазначив, що це ста-
неться законно, згідно з чинним зако-
нодавством. «Ми не можемо дозволити 
собі, перебуваючи у стані війни, віддати 
в чужі руки підприєм ство, від якого за-
лежить наша обороноздатність», — за-
значив тоді Олексій Данілов.

 При цьому експерти стверджують: за-
значений Олексієм Даніловим законний 
спосіб переходу підприємства в державну 
власність можливий. Хоча на даний мо-
мент законодавства щодо такого перехо-
ду — націоналізації приватної компанії 
— в країні немає. «Доведеться ухвалюва-
ти спеціальний закон, який буде регла-
ментувати саме цю транзакцію. Власне, 
в такому формулюванні ця ідея вперше 
і прозвучала з вуст глави фракції «Слу-
ги народу» Давида Арахамії», — сказав 
старший економіст Центру економічної 
стратегії Дмитро Горюнов.
 Інші експерти додають: для здій-
снення процедури переходу заводу в 
держ власність повинен бути окремий, 
єдиний і однозначний механізм та кри-
терії. Щоби врегулювати всі питання, 
потрібно не тільки ухвалити окремий 
закон, а й внести зміни до існуючих. 
Зокрема, до закону про державний бюд-
жет. Відтак якщо націоналізація все-
таки відбудеться, то або потрібно окре-
мий закон саме для націоналізації «Мо-
тор Січі», або доведеться спиратися на 
вже існуючу базу, а це збільшить юри-
дичні ризики — в цьо му випадку на-
ціоналізацію буде набагато легше ос-
каржити в судах або просто затягнути. 
Щонайменше знадобляться зміни в за-
кон про Держбюджет на 2021 рік.
 На думку експерта Бориса Кушніру-
ка, необхідно розділяти націоналіза-
цію і конфіскацію. І в нашому випад-
ку власникам доведеться компенсува-
ти вартість акцій. І ціна там може бути 
чимала, бо враховуватиметься потен-
ційна втрачена вигода.
 «Тому варто очікувати багато довгих 
судових процесів щодо визначення роз-
міру компенсації нинішнім власникам 
акцій АТ «Мотор Січ». Але погодившись 
із вимогою американського уряду щодо 
недопущення передачі технологій ви-
робництва двигунів Китаю, потрібно ду-
мати, за рахунок яких замовлень це по-
тужне підприємство зможе працювати 
в подальшому. Більше того, воно потре-
бує сотні мільйонів, якщо не мільярдів, 
доларів інвестицій в оновлення вироб-
ничих потужностей та науково-дослідні 
та дослідно-конструкторські роботи для 
розробки сучасних двигунів. В українсь-
кого уряду цих коштів немає. Вже не ка-
жучи, що нічого, окрім розкрадання де-
ржавної власності, наші можновлад-
ці робити не вміють. Якщо це підприєм-
ство залишиться у держвласності, то не 
потрібно бути оракулом, щоби передба-
чати його сумну долю, — написав Куш-
нірук на своїй сторінці у фейсбуці і до-
дав: — Тому, навіть провівши націоналі-
зацію, потрібно зразу вирішувати за-
вдання щодо того, яких інвесторів та на 
яких умовах шукати. Щоби гарантува-
ти як залучення інвестицій у розвиток 
підприємства, так і забезпечення рин-
ків збуту продукції цього підприєм ства. 
Не впевнений, що Зе та його команда 
спроможні вирішити завдання, яке сто-
ятиме перед державою щодо спасіння та 
розвитку одного з потужних українсь-
ких підприємств». ■

ЗЕ-СТРАТЕГІЯ 

Було ваше, стало наше
Популістські плани влади націоналізувати «Мотор 
Січ» та ще низку неназваних підприємств можуть 
зруйнувати нашу економіку та погіршити міжнародні 
стосунки держави

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Нещодавно журнал «Форбс Украї-
на» оприлюднив п’ятірку українських 
олігархів, які суттєво збільшили свої 
статки. За їх підрахунками, статки най-
багатшої людини України Ріната Ахме-
това зросли з 2,8 до 7,6 мільярда до-
ларів. На другому місці Віктор Пінчук, 
кошти якого зросли з 1,4 мільярда до 
2,5 мільярда доларів. Третій — Костян-
тин Жеваго, який збільшив власне май-
но з 1,1 мільярда до 2,1 мільярда до-
ларів. Також до переліку потрапили Ігор 
Коломойський (1,8 мільярда), Геннадій 
Боголюбов (1,7 мільярда), Петро Поро-
шенко (1,6 мільярда) та Вадим Новинсь-
кий (1,4 мільярда).
 Цей перелік викликав хвилю інси-
нуацій у вітчизняних ЗМІ та соціальних 
мережах, з’явилися й конспіративні те-
орії на тему, завдяки чому ці люди зумі-
ли наростити своє багатство? Втім, як 
вважає економічний експерт Борис Куш-
нірук, подібні рейтинги — більше мані-
пуляції, ніж серйозний аналіз. 
 «Наші та іноземні ЗМІ, наводячи ін-

формацію про розмір статків цих дуже 
багатих людей, не пояснюють методику 
розрахунку. А саме розуміння цієї ме-
тодики дозволяє краще усвідомлюва-
ти, що відбувається, — написав екс-
перт. — Насправді, коли ми бачимо ре-
гулярні повідомлення, що в Ілона Мас-
ка, Білла Гейтса, Джеффа Безоса чи у 
якихось інших мільярдерів на мільярди, 
інколи навіть на десятки мільярдів до-
ларів збільшився чи зменшився рівень 
статків, бо на фондових біржах ціна їх-
ніх акцій зменшилася чи зросла, то це 
насправді у переважній частині випад-
ків зовсім ні про що не свідчить. У ре-
альності, в них є ті самі активи, які були 

й раніше. Говорити про їх зміну доціль-
но лише тоді, коли вони фізично їх про-
дають».
 Те саме, на думку Кушнірука, сто-
сується й українських мільярдерів та 
мультимільйонерів. «Оціночний розмір 
їхніх статків значною мірою залежить 
від процесів, які відбуваються на зов-
нішніх ринках. Якщо зростає попит і ціна 
на сировинну продукцію, тоді зростає й 
оцінка статків більшості з них. І навпаки, 
якщо попит і ціна на сировинні види про-
дукції на зовнішніх ринках падають, то й 
оцінка вартості їхніх активів знижується, 
— каже він. 
 Трохи відмінна ситуація у тих міль-

ярдерів та мультимільйонерів, у яких 
ринок збуту продукції їхніх компаній 
значною мірою є у межах України. Так, 
наприклад, статки Порошенка, особли-
во в частині ключового активу — конди-
терської компанії «Рошен» — значною 
мірою залежать від доходів населення. 
Їхнє зростання стимулює загальний спо-
живчий попит, у тому числі на конди-
терську продукцію, відповідно, зроста-
ють доходи і оціночна вартість компанії 
«Рошен».
 За словами експерта, відмінність 
тих чи інших українських мільярдерів 
та мультимільйонерів значною мірою 
залежить від того, яким бізнесом вони 

займаються. «Якщо переважна частина 
чи взагалі весь бізнес пов’язаний із ви-
робництвом та експортом сировини та 
напівфабрикатів, тоді такі бізнесмени 
цілком цинічно зацікавлені в курсово-
му знеціненні гривні та падінні доходів 
населення. Бо це знижує їхні витрати 
на фактори виробництва в межах краї-
ни, насамперед на робочу силу, а нато-
мість експортні валютні доходи у грив-
невому еквіваленті зростають. І навпаки 
— ті бізнесмени, ринок збуту продукції 
яких переважно перебуває в межах краї-
ни, кревно зацікавлені у зростанні доб-
робуту населення та розвитку економі-
ки. Бо саме це сприяє збільшенню по-
питу на їхню продукцію, відповідно, зро-
стають їхні доходи та оціночна вартість 
їхніх компаній», — резюмував він і до-
дав, що українські мільярдери та муль-
тимільйонери заробляють також на так 
званій владній ренті. Це коли вони, за-
вдячуючи своєму впливу на політиків та 
держчиновників, мають можливість от-
римувати якісь природні ресурси чи то-
вари та послуги державних підприємств 
за заниженою ціною. ■

Націоналізувати «Мотор Січ» — значить 
зруйнувати його і заодно 
завдати удару по Держбюджету України.
Фото з сайта dumskaya.net.
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ЧУЖІ ГРОШІ 

Чому багатіють наші олігархи?
Вплив багатіїв на економіку держави передусім залежить від виду 
бізнесу, яким вони займаються

■



ДОПЕКЛО

У темноті і в 
холоді
Відкритий лист Верховній Раді 
України та засобам масової 
інформації
Ми, мешканці гуртожитку по вул. Польова, 19/8 у місті Київ, 
що належить ПАТ «Трест» Київміськбуд-2» iз 18.09.1998 р. 
(усього 85 підписів), заявляємо вимогу:

 Житловий будинок 19/8 по вул. Польовій у м. Київ 
має статус гуртожитку для проживання сімей та са-
мотніх, збудований у 1953 р. за кошти державного бю-
джету СРСР. Гуртожиток станом на 1992 р. перебував 
у комунальній власності. Наказом Фонду держмайна 
України №673 від 11.06.1996 р. «Про передачу піо-
нерського табору «Сосновий бір» та Розпорядженням 
КМДА №1239 від 05.08.1996 р. «Про використання 
основних фондів комунальної власності міста» було 
вилучено зі складу майна АТ «Київміськбуд-2» піо-
нерський табір «Сосновий бір», а взамін на баланс АТ 
«Київміськбуд-2» передано гуртожитки, в тому чис-
лі гуртожиток по вул. Польова, 19/8 в Києві. Гурто-
житок був приватизований АТ «Київміськбуд-2», і на 
підставі свідоцтва про право власності на житловий 
будинок від 18.09.1998 р. №3475 серії ЖБ будинок 
гуртожитку належить ПАТ «Трест» Київміськбуд-
2» та включений у статутний капітал.
 Усі мешканці гуртожитку були вселені в гуртожи-
ток на підставі ордерів, виданих при заселенні в уста-
новленому на той момент порядку. Усі первісні ордери 
в мешканців гуртожитку були вилучені ПАТ «Трест» 
Київміськбуд-2» у 1999—2000 рр., нові ордери не були 
видані всупереч Закону «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків».
 ПАТ «Трест» Київміськбуд-2» у статусі державно-
го, а також акціонерного товариства використовував 
гуртожиток для проживання своїх працівників, зда-
вав кімнати в оренду, при цьому будинок не ремонту-
вали. Фактично з 2017 р. власником було затіяно ні-
бито реконструкцію гуртожитку начебто через його 
аварійність, однак реконструкція полягала у знесен-
ні будинку та побудові на його місці нового висотного 
будинку (підтверджується доступними публічно ма-
теріалами). При цьому мешканцям гуртожитку, що 
в ньому зареєстровані та проживають тривалий тер-
мін, усупереч Закону «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків», не гаранту-
валось повернення на попереднє місце проживання, 
як і не гарантувалась можливість приватизації жит-
лової площі, яку вони займали.
 Те, що будинок не визнано аварійним в установ-
леному законом порядку, підтвердили рішення Вер-
ховного Суду України по справах №760/7471/19, 
№760/7466/19, №760/7956/19 та інших. У цілому 
Касаційний цивільний суд Верховного Суду України 
зробив висновок, що «Єдиною належною та допусти-
мою підставою віднесення зазначеного будинку (по 
вул. Польовій, 19/8) до такого, що перебуває в аварій-
ному стані, може бути рішення виконавчого органу 
відповідної місцевої ради, прийнятого на підставі об-
стеження в установленому чинним законодавством 
порядку стану гуртожитку з наступним затверджен-
ням сесією цієї ради».
 4 листопада 2020 р. Кабінет Міністрів України 
схвалив проєкт  закону, який затверджує акт «Про За-
гальнодержавну цільову програму передачі гуртожит-
ків у власність територіальних громад на 2021 рік», 
який було розроблено Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України, яким передбачається передача у 
власність територіальних громад 490 гуртожитків, із 
яких 219 — включених до статутних капіталів підпри-
ємств. Пооб’єктний перелік гуртожитків та графік їх 
передачі затверджуватиметься Київською міською де-
ржавною адміністрацією на підставі рішення Київра-
ди, які в минулі часи проявляли велику схильність до 
захисту інтересів забудовників житла, а не мешканців 
гуртожитків усупереч закону.
 Ми далі не можемо жити без опалення, електрики, 
в холоді та вогкості. Київська міська влада на чолі з 
головою мають надзвичайно черстві серця та страж-
дають відсутністю людяності. Тому ми як представ-
ники свого народу — суверена на території незалеж-
ної держави Україна — вимагаємо від Вас як носіїв 
верховної влади та наших у ній представників якнай-
швидше ухвалити закон, яким затвердити акт «Про 
Загальнодержавну цільову програму передачі гурто-
житків у власність територіальних громад на 2021 
рік», поданий на Ваш розгляд Кабінетом Міністрів 
України. ■

■

Антон КАДЕНЮК
Житомир

 З великою увагою прочитав ма-
теріал журналіста «України мо-
лодої» Тетяни Пархомчук «Буль-
дозер Петра Порошенка виходить 
на широку дорогу» (грудень 2020-
го). Перш за все хочу сказати, що 
пані Пархомчук — талановита 
журналістка, і хотілося б, щоб її 
матеріали читали і в Харкові, і у 
Львові, і в інших містах України. 
Тому «бульдозеру», про який ішло-
ся в статті, простіше здолати захід-
ні дороги, ніж шляхи Полтавщи-
ни, Черкащини чи навіть «рідної» 
для Порошенка Вінниччини. Ось 
куди потрібно спрямовувати свої 
зусилля, тоді й «За життя...» буде 
на тім світі, політичному, звіс-
но. Дорогами моєї рідної Галичи-
ни всі хочуть проїхатися, знаючи 
патріотичних тернополян, івано-
франківців, львів’ян. Думаючи 
про своє майбутнє, а не про держа-
ву, «бульдозери» «Батьківщини», 
«Слуг», Самопомочі», того ж таки 
«Голосу» туди й покотились, а ще 
— «За майбутнє», яке презентує у 
Львівській області Тарас Батенко, 
щедро фінансований паном Коло-
мойським (пан Тарас старається, 
відпрацьовує, але, як сказав мій 
товариш по службі в Збройних си-
лах України, «немає майбутнього 
у «майбутніх»). Не обійшла ува-
гою пані Тетяна і політичну силу 
Володимира Гройсмана, хоча вона 
й не парламентська. 
 Але що цікаво, у своєму аналізі 
виборів до місцевих рад обійде-
но було ВО «Свобода». Ось тут 
я зупинюсь. Зверну увагу на ви-
бори міських голів Івано-Фран-
ківська, Тернополя, Хмельни-
цького та другого за величиною 
міста у Хмельницькій області — 
Кам’янця-Подільського. А що 
то за хлопці, які керують тепер 

цими містами, звідки вони взяли-
ся, що така висока довіра до них 
у виборця? Це ж не жарти: 87% 
виборців проголосували за Олек-
сандра Симчишина — Хмельни-
цький, 84% — за Руслана Мар-
цинківа в Івано-Франківську та 
успішний третій захід на мерс-
тво мого земляка Сергія Надала з 
довірою до нього 74% виборців у 
Тернополі. Такі успіхи не снилися 
навіть нині покійному меру Хар-
кова Кернесу. Потрібно відзначи-
ти, що всіх цих хлопців вирости-
ла,  виховала «Свобода». Чому ж 
така велика довіра до них? Від-
повідь проста — вони своєю пра-
цею, патріотизмом, турботою про 
людей довели, що, незважаючи на 
труднощі, в тому числі й створю-
вані центральною владою, пробле-
ми можна долати.
 Наведу тільки один приклад у 
період пандемії і відсутності засобів 
захисту, коли прем’єр-міністр «за-
гнав» у Португалію маски, міський 
голова Тернополя, підключивши 
студентів, роздавав засоби захис-
ту просто на вулицях усім тим, хто 
був без них. Другий приклад (знову 
Тернопіль): рішенням мера та місь-
кої ради про безплатний проїзд ве-
теранів у міському транспорті від-
повідно до закону України. Проте 
чомусь ці закони не виконуються 
в інших містах України, зокрема 
в Житомирі (про це писала місцева 
газета «Субота») ветерана МВС 83-
річного Діденка Анатолія Семено-
вича хам-водій «маршрутки» вики-
нув з автомобіля на мороз. Згодом 
Діденко не раз звертався до мера 
Житомира щодо питання про безоп-
латний проїзд для ветеранів, проте 
віз і нині там. Зрештою, це питан-
ня навіть не до мерів, а до тих, хто 
їх приводить до влади.
 Тішить те, що «бульдозер» ВО 
«Свобода» котиться на схід нашої 
країни, а не на захід, де в них і без 

того висока підтримка. Так, у дру-
гому за величиною місті Хмельни-
цької області — Кам’янці-Поділь-
ському — на виборах мера міста 
переміг «свободівець» Михайло 
Посітко.
 Про зміну психології вибор-
ця повинні думати всі вожді 349 
політичних партій, зареєстрова-
них Мін’юстом. Успіхи «бульдо-
зера» Петра Порошенка на Гали-
чині і невдачу у своїй «вотчині» 
— Вінниччині — потрібно доб-
ре проаналізувати. Можливо, 
причина в тому, що в «Європей-
ській солідарності», за словами 
журналіста Отара Довженка, які 
приводить у своїй статті Тетяна 
Пархомчук, є чимало достойних 
людей, але на Львівщині (можли-
во, що й Вінниччині), «вони пар-
тнеряться (цікаве словосполучен-
ня. — Авт.) з найтоксичнішими 
персонажами, які мають медій-
ний та фінансовий ресурс, але не 
мають поваги до людей...» Мож-
ливо, саме з цих слів варто зро-
бити висновок пані Сюмар і по-
датись зі столиці в далекі райони 
сходу, півдня країни, інакше ус-
піху в наступних виборах не буде, 
про що свідчать скромні успіхи по 
Харкову, вже не кажучи про інші 
зросійщені регіони країни. 
 Повертаючись до партії «За 
майбутнє», яку пані Тетяна дуже 
правильно назвала «партійною 
парасолькою», треба спитати про 
«успіхи» депутата Палиці на Во-
лині, від якої він став нардепом 
під проводом партії «УКРОП», а 
потім ту ж таки Волинь агітував 
уже «За майбутнє».
 Мене як брата воїна УПА, який 
боровся за волю України під про-
водом Шухевича, тішить тільки 
те, що на тридцятому році Неза-
лежності України ми нарешті по-
чали розуміти про необхідність 
єднання. Дай Боже! ■

Моя Україно, моя Батьківщинo,
Ти встань із колін, підіймись!
Ти вір лиш, ти вір у майбутнє своє,
Ти вір і дивися у вись!
Там високо в небі пташина літає
І вільною пісню співа.
Вставай, Україно, й побачать всі інші,
Що ти, Україно, жива!

Надій не втрачай і дивися на зорі,
Які світлом ясним горять.
Даремно, що влада не хоче вставати,
Пора нам, народе, вставать!
Вставать і боротись за честь і за волю,
Боронити  села й міста!
Вставай, Україно, змінити свою долю!
Країно моя золота!

Весна завжди 

показує, як і куди 

«закопали» наші 

бюджетні гроші 

спритники від влади, 

адже такого безладу, 

як на наших дорогах, 

— годі й шукати. Ра-

зом зі снігом зійшов 

і асфальт. Цікаво, чи 

«Велике будівництво» 

покаже такий само 

результат?

ВІДЛУННЯ

Курс «бульдозером» —  на схід
Українським силам не варто партнеритись із токсичними персонажами

■

ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

Моя Україно, моя Батьківщино
Дмитро ГЕРАСИМЕНКО, учень Розважівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Розважів,  Вишгородський (Іванківський) район, Київська область
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 Чиї ви, хлопці, будете?
  Хочу поділитися основни-
ми враженнями від прочита-
ного. 
  Найперше — відомості про 
історичну назву того, що нині 
називають Росією. Як свідчать 
арабські та європейські джере-
ла, первинна назва її — Мок-
сель. Ось що пише історик: 
«Великий французький ман-
дрівник Вільгельм де Ребрук, 
побувавши в ставці хана Сар-
така, однозначно розділив по-
няття Русі (України) і країни 
Моксель (Московії); у давни-
ну, з ХІІ до ХVII століття ця іс-
тина була добре відомою». Іс-
торик наводить численні дже-
рела, що свідчать про істинну 
назву тієї країни. В жодному 
старовинному літописі Росто-
во-Суздальська (Залишансь-
ка) земля в Х—ХVI століттях 
не називалась Руссю.
 Друге — заснування Мос-
кви. Не в 1147 році, як виз-
начив «історик» Сталін, і не 
Юрій Довгорукий був заснов-
ником Москви, а хан Золотої 
Орди Менглі Тімур, онук ве-
ликого хана Батия заснував 
Москву в 1272 році.
  Третє — етнічний склад 
московитів. Походження мос-
ковитів їхні історики пояс-
нюють тим, що з Києва деякі 
князі та їхні нечисленні дру-
жини покидали свої землі й 
ішли шукати щастя у Зали-
шанській землі за тисячі кіло-
метрів, у глухі ліси та болота.
 Але, як блискуче дово-
дить автор книжок, ніякого 
переселення слов’ян у землі, 
що пізніше стала Московією, 
у ХІ—ХVII століття не було. 
«Імігрувати на багато сотень 
кілометрів по чужій тери-
торії було неможливо. Та го-
ловне, жодних слідів міграції 
слов’ян російська антропо-
логія не виявила». А окремі 
князі та їхні сотня–дві дру-
жинників розчинялись у масі 
тубільців.
 «Правлячу еліту Московсь-
кої держави ніколи не цікави-
ло питання походження мос-
ковитів. Вони творили міф про 
світову імперію, тому й ціка-
вили їх питання правлячої ди-
настії і становлення держави, 
— пише Білінський у книжці 
«Країна Моксель-Московія». 
Етнічний склад московитів, 
сформований у період до 
ХVIII століття, це — «фінські 
племена і мері, муроми, весі, 
печори, мещери, мокші. Піз-
ніше в нього влилася чимала 
частка татарської (монголь-
ської) крові». Як бачимо, про 
слов’ян–русичів не йдеться!
  Яскравий приклад того, 
що правителі ніяк не впли-
вають на етнічний склад на-
селення, є сама Московія. Як 
відомо, рід дворян татарсько-
го похо дження Романових, 
«що правив Московією з 1613 
р., обірвався на Петрі I, який, 
за свідченнями численних іс-
ториків, помер від сифілісу. 
Його племінник Карл Голь-
штинський, пізніше імпера-
тор Петро III, був наполовину 
німець, а його дружина Софія 
Фредеріка після вбивства сво-
го чоловіка імператриця Кате-
рина II, — повністю німкеня. 
Їхній син, імператор Павло I, 

уже на 90 відсотків німець, 
одружується з австрійською 
принцесою, а далі всі імпера-
тори аж до Миколи II одружу-
валися то з німкенями, то з 
данками, але жоден iз них не 
одружувався з московиткою.
 І що, росіяни стали євро-
пейцями? Наприклад німця-
ми?
 «Да, азиаты мы с раскосы-
ми и жадными очами!» — під-
казує московським псевдоіс-
торикам Олександр Блок. То 
про яку належність моско-
витів до слов’янського етно-
су (тобто Русі) може йтися? 
«Скрізь брехня, аморальність 
підлого загарбника», — підсу-
мовує історик.
 Четверте — розумові здіб-
ності. «У русских слабо разви-
тая мозговая система», — за-
значає І. П. Павлов, Ленин без 
тени смущения называет сво-
их соотечественников (рус-
ских) «дураками» и «идиота-
ми», которые способны лишь 
на элементарно-примитивную 
работу», — пише Дмитро Вол-
когонов.
  П’яте — працездатність, 
лінощі. Видатний амери-
канський політолог Збігнєв 
Бжезінський зазначав, що на 
віддалі 5 км від обласного цен-
тру біля ізби москаля вже не-
має туалетів, не кажучи вже 
про квіти і розфарбовану осе-
лю. «Только избы кривые, а 
в избах ухваты да печь», — 
писав Сергій Єсенін. Навіть 
московські вчені, зокрема О. 
С. Уваров, свідчать, що на по-
чатку X століття майбутні 
московити жили у норах-зем-
лянках, а ще через 400 років 
— в курних ізбах без димарів. 
«Ці житла разюче відрізня-
лись від слов’янських. Не вар-
то забувати про величний Со-
фійський собор та інші будів-
лі, споруджені у Києві на по-
чатку Х століття», — зазначає 
Білінський.

Вогнем і мечем 
  Шосте — жорстокість. Це 
те, що москаль робить iз на-
солодою та скаженою люттю. 
Ніколи українці не забудуть 
ні різню в Києві в 1169 році, ні 
Батурин у 1708 році, ні Крути 
у 1918-му та ще багато іншого. 

Але надамо слово Білінському. 
Суворов, той самий Суворов, 
який рятувався втечею від на-
полеонівських генералів через 
Альпи, дав волю своїм «чувс-
твам», катуючи після розгро-
му повстання пугачовців та но-
гайських татар. «Різанина ні в 
чому не винних людей супро-
воджувала цього «полковод-
ця» повсюдно».
 Ось іще один приклад. За-
знавши невдачі в Європі, Су-
воров (справді махровий бан-
дит. — Авт.) вирішив відігра-
тись на мирних татарах. «Пе-
ребравшись через Кубань, 
Суворов на світанку підійшов 
до татарських аулів, які мирно 
спали. Відбувся останній бій iз 

татарами, жахливий за своїми 
наслідками. Першими кину-
лися (рано-вранці, коли мир-
ні люди аулів спали. — Авт.) 
з піками на татар донці, за 
ними драгуни і гренадерський 
батальйон. За три години бит-
ви (різанина сплячих людей — 
це, як і в Батурині, суто «по-
русскі») 2000 трупів засіяли 
простір довкола військ, аули 
були спалені, на полі битви 
залишились понад 5000 лише 
вбитими. І козаки, і солдати 
однаково не давали нікому по-
щади — вбивали, різали й ко-
лоли чоловіків, жінок, старих 
і дітей», — пише історик. 
  Про «подвиги» Суворова 
писав офіційний гімнописець, 
придворний поет того часу Де-
ржавін: «Где были грады, ста-
ли гробы!».
 Пригадаємо ще раз «подви-
ги» найвідоміших генераліси-
мусів Орди. Меншиков уночі, 
коли всі спали, вирізав Бату-
рин. Суворов у такий же спосіб 
вирізав татар. «Малая советс-
кая энциклопедия» скупо пе-
рераховує «подвиги» націо-
нального героя Орди Суворо-
ва. «Взял штурмом Измаил  
(1790), участвовал в походах 

против поляков, в 1794 штур-
мом взял предместье Варша-
вы Прагу (це коли поляки ви-
борювали свою незалежність 
від Орди. — Авт.). При взя-
тии Измаила и Праги проявил 
крайнюю «жестокость».
 А третій... О, цей був особ-
ливий! Недарма сучасна Орда 
його підносить ледь не до лику 
святих! Сталін... Сатана... Так 
його характеризувала навіть 
власна дочка Світлана Алілує-
ва. Поклавши за одного ні-
мецького солдата двадцять 
своїх, цей «генералісимус» уп-
родовж тридцяти років мучив, 
депортував, морив голодомо-
ром, катував та нищив своїх 
жертв, довів до самовбивства 

свою дружину та віддав нім-
цям на поталу власного сина. 
І донині Петром І, Меншико-
вим, Суворовим та Сталіним 
Московія чваниться і прослав-
ляє отих звірюк! А виховані 
Сатаною молодші сатанята 
(«Нас вирастіл Сталін», — за-
значалося в гімні сатанинсь-
кої країни) творили в Україні 
голодомори, репресії, висила-
ли українців у далекі сибіри, 
розкуркулювали найкращих 
у світі хліборобів, а то й прос-
то знущались над беззахисни-
ми жінками, чоловіки яких як 
«чорнопіджачники» були ки-
нуті під кулі німецьких куле-
метів. 

Підпільний обком діє 
 Одним із таких сталіністів 
був секретар Чернігівського, 
а згодом Волинського підпіль-
них обкомів компартії Олексій 
Фьодоров.
  Ким він був за етнічним по-
ходженням, чи то москалем, 
чи українцем, він і сам не знав, 
про що писав у книжці «Під-
пільний обком діє». Але керо-
вані ним загони вели віртуоз-
ну гру зi знищення українців 
руками німців.
  Березень 1943 року, Корю-
ківська трагедія на Чернігів-
щині. Розповідає Сергій Яко-
вич Крекотень, 1930 р. н., у 
1950-90-х роках керівник по-
тужних будівельних фірм, 

які плідно працювали на ниві 
електрифікації села в Україні. 
«Народився я і виріс у селі Вер-
холісся Олександрівської сіль-
ради Корюківського району 
Чернігівської області, що роз-
ташоване на віддалі 11 км від 
Корюківки. При наближенні 
німців секретар Корюківсько-
го райкому компартії Корот-
ков організував партизансь-
кий загін, який розташувався 
у малопрохідних лісах непо-
далік від Корюківки. На поча-
ток 1943 року загін мав потуж-
ну базу, мав чисельність понад 
тисячу осіб, мав ділянку зем-
лі посеред лісу, куди літаки з 
«большой земли» скидали на 
парашутах озброєння, меди-
каменти, харчі тощо.
  А в Корюківці стояв гарні-
зон мадяр. Одного разу, на по-
чатку березня 1943 року, пар-
тизани вбили в Корюківці двох 
чи трьох мадяр і сховалися в 
лісі. І тоді мадяри позаганя-
ли людей у хати і стали пали-
ти хати разом iз людьми. Хто 
вискакував — тут-таки гинув 
від куль. А хати були під соло-
мою, спалахували миттєво.
 Три дні і три ночі горіла-па-
лала Корюківка, живцем згорі-
ли та загинули від куль понад 
шість тисяч мирних жителів. 
Із жахом потім згадували оте 
моторошне пекло ті корюків-
ці, які дивом врятувалися.
 Сиділа зі мною за одною 
партою дівчинка з Корюківки 
Клара Подпружнікова. Вона 
розповіла, як зарилася в купу 
гною, переждала до ночі, а 
потім втекла з палаючого, як 
смолоскип, містечка». 
 А що ж у цей трагічний час 

Володимир Білінський. 
Фото з сайта wikipedia.com.

❙
❙

Етнічий склад московитів, сформований у період до ХVIII століття, це — «фінські 
племена і мері, муроми, весі, печори, мещери, мокші. Пізніше в нього влилася 
чимала частка татарської (монгольської) крові». Про слов’ян–русичів і не йдеться!

ДОСЬЄ «УМ»

  Володимир Броніславович 
Білінський, український публіцист, 
автор бестселерів «Країна Моксель, 
або Московія», «Москва Ординська» 
та «Україна-Русь». 
 Народився 18 травня 1936 року 
в селищі Дунаївці Хмельницької об-
ласті. У 1959 році закінчив факуль-
тет «Мости і тунелі» Дніпропетровсь-
кого інституту інженерів залізнично-
го транспорту. За розподілом поїхав 
працювати до Казахстану. З 1959 по 
1996 рiк жив і працював у Караган-
ді, місті, яке було збудоване в’язнями 
таборів і депортованими. У 1999 
році повернувся в Україну. Мешкає в 
Києві. 
 У 2011 році за книгу «Країна Мок-
сель, або Московія» Володимир 
Білінський був відзначений Премією 
ім. Івана Франка «За найкращу нау-
кову роботу в інформаційній сфері».

■

ТАКІ СУСІДИ■

Ми ніколи
Володимир Білінський та його історія ординської 

Моксель-Московії: роздуми незадовго до ювілею публіциста

Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, 
сучасник Максима Рильського та Володимира Білінського

Переглядаю читані-перечитані книги мого ровесника, нашого су-
часника Володимира Броніславовича Білінського, 85 років якому 
виповнюється 18 травня цього року. Вісім книг, вісім томів: «Краї-
на Моксель», «Москва ординська», «Україна-Русь» та ще одна-дві 
залежались десь у видавництві Івана Малковича. Десяток книг 
безцінної історії матері-Вітчизни України та ії споконвічного воро-
га — Москви ординської.
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робили «народні мстітєлі»? 
Сиділи в лісі на харчах тих, 
хто горів у вогні, пили самогон 
(а партизанів було в рази біль-
ше від мадяр!) і мовчки спос-
терігали... Рядові партизани 
рвалися на захист своїх, але 
командири заборонили: «Нє 
смєть вмєшиватца! Масква нє 
разрєшаєт!». 
  А ось іще два епізоди. Ав-
тор цих рядків у 1972-85 рр. 
був державним інспектором iз 
питань охорони праці та тех-
ніки безпеки на будівництві 
та експлуатації Чорнобильсь-
кої АЕС, був членом держав-
ної комісії з введення АЕС в 
експлуатацію. А відтак — три-
валий час перебував у місті 
Прип’ять. Одного разу зустрів-
ся я з чоловіком літнього віку, 
жителем села Семиходи, яке 
прилягало до міста Прип’яті. 
Той чоловік показав мені і ще 
декільком будівельникам, се-
ред яких був головний інженер 
будівництва Луков І.П., голо-
ва профкому будівництва Зай-
цев М. В. та ще декілька керів-
ників-будівельників АЕС, ще 
одне місце злочину:
 — Оце бачите оту велику 
грушу в селі? На ній німці од-
ночасно повісили 25 жителів 
Семиходи.
 Ми заніміли.
 А чоловік продовжив:
  — На залізничній стан-

ції Янів, куди на період будів-
ництва приходили будівельні 
матеріали та обладнання для 
АЕС, у період німецької окупа-
ції працювало троє технічних 
працівників-німців. Партиза-
ни налетіли на станцію. Убили 
тих німців і... Якби ж вони хоч 
якось нас захищали, а то набра-
ли харчів, нажерлися самогону 
і дременули у ліси. А німці по-
вернулися і помстилися жите-
лям нашого села Семиходи, — 
зі сльозами в голосі сказав той 
чоловік.
  Потім партизани знову на-
летіли на станцію Янів і знову 
вбили декількох німців. І знову 
екзекуція над місцевими жите-
лями руками німців. 
 Неподалік офісу управлін-
ня будівництва в Прип’яті сто-
яла могутня сосна, яка формою 
своїх гілок-плечей нагадувала 
тризуб, що тягнувся до неба. Ще 
у 80-х роках я бачив металеві 
скоби, загнані в плечі сосни. 
Ось на тій сосні німці й повіси-
ли одночасно (!) тридцять місце-
вих мирних жителів. А щоб мо-
тузки, на яких повісили людей, 
не перепліталися, зафіксували 
їх скобами.
  То хто більші мерзотники-
вбивці — німці чи «савєцкіє» 
партизани?
  Коли зараз по телебаченню 
чи в соціальних мережах пока-
зують Прип’ять після аварії, на 
екрані я частенько бачу ту саму, 
можливо, ще й досі зі скобами, 
сосну. Вже почорнілу, обвуг-
лену сосну, яка, крім спогадів 
про трагедію на АЕС 1986 року, 
пам’ятає і ту трагедію 1943-го.
  А скільки сіл вимерло під 
час Голодомору в Україні у 
1932-33-му? Їх не палили, але 
вони ставали мертвими.
 А скільки сіл на Волині ви-
нищили бандити із РОНА (Рус-
ская народно-освободительная 
армия), яка, «відзначившись» 
в Україні, активно допомага-
ла німцям топити в крові Вар-
шавське повстання 1944 року? 
А скільки галичан і волинян де-
портували, замордували в кон-
цтаборах у період із «золотого 
вересня» 1939 і до 1953 року? 
Жахливі цифри. І скрізь — 
рука Москви! 

Носії дикої моралі 
 Сьоме — культура. «Краї-
на Моксель, за свідченням ба-
гатьох учених, залишалася на 
століття найвідсталішою час-
тиною навіть Золотої Орди, не 
кажучи вже про русичів-ук-
раїнців, ляхів, германців або-
що... Носій дикої моралі — ось 
кого не сприймали русичі. До 
речі, ця разюча відмінність 
між московитом і українцем, 
передусім внутрішня, духов-
на, помітна й нині, по 850 ро-
ках», — наголошував Володи-
мир Білінський.
 Від себе додам: культура, 
за визначенням Маркса, фор-
мується упродовж століть.
 Восьме — мова. Українську 
мову як слов’янську розуміють 
білоруси, серби, хорвати, поля-
ки, словаки. Проте вони зовс-
ім не розуміють «рускава язи-
ка». Перебуваючи в Росії, ав-
тор цих рядків пробував гово-
рити українською — мене не 
розуміли.
  Народний артист Дмитро 
Михайлович Гнатюк розпові-
дав, що сім’я Гнатюків прожи-
вала на Буковині, яка до 1940 
року належала Румунії, а потім 
Буковину зайняли московити. 
Старший брат Дмитра Іван був 
курсантом морського училища 
в Румунії, і саме в цей час зміни 
влади приїхав додому у відпус-
ку. Хотів повернутися в учи-
лище, але на кордоні його за-
арештували і привезли в Чер-
нівці на допит у НКВС. Хлоп-
цю зламали хребет, перебили 
руки, вимагали визнати, що 
він — «шпіон». Іван, крім ук-
раїнської, знав інші європей-
ські мови, а от московської 
не міг зрозуміти. А «доблєс-
ниє чєкісти», знущаючись над 
нещасним, у свій спосіб вчи-
ли його незрозумілій для ньо-
го мові. Іван благав дати йому 
перекладача, бо, не розумію-
чи московської мови, не знав, 
що від нього хочуть почути, та 
ще надіявся, що його якось зро-
зуміють. А бідна мати ще довго 
ходила навколо тюрми у Чер-
нівцях, заливалась слізьми, 
але навіть де похований її син 
Іван, так і не дізналася. Пізні-
ше в програмі «В гостях у Гор-

дона» Дмитро Михайлович роз-
повідав, що його також одного 
разу запросили до себе чекісти, 
побили, вимагаючи зізнатися, 
що «бандєровєц», та схиляли 
до співпраці. Просто диво, що 
на тому для нього все й мину-
лося...

Європа про Московію
 Європа давно знала ціну 
монголо-московській Орді. 
Карл Маркс так характеризує 
ту країну: «Колыбелью Моско-
вии было кровавое болото мон-
гольского рабства, а не суро-
вая слава эпохи норманнов. А 
современная Россия есть не что 
иное, как преображенная Мос-
ковия».
 У листі до Енгельса Маркс 
фіксує природу московита та 
його «тлетворный» вплив на 
Європу: «Название Русь узур-
пировано московитами. Они — 
не славяне и вообще не принад-
лежат к индогерманской расе. 
Они intrus (незаконно втор-
гшиеся), которых требуется 
опять прогнать за Днепр». 
 Фрідріх Енгельс, який не 
дожив до Першої світової вій-
ни (помер у 1895 році), застері-
гав про небезпеку, яка йде від 
Орди: «С возрастающей быст-
ротой, как по наклонной плос-
кости, катится Европа в про-
пасть мировой войны невидан-
ных масштабов и силы. Одно 
только может остановить ее: 
перемена политического строя 
в России». 
  Енгельс як у воду дивився. 
Спочатку Росія затіяла першу 
світову війну, потім другу, а за-
раз володар Орди говорить про 
війну як про реальність.
 Але більш реальним, ніж 
світове панування, може бути 
інший варіант. Один із царів 
Росії, Ніколай I, зробив спробу 
загарбати Константинополь i 
зазнав фіаско у Кримській вій-
ні. «Тогда надменный пустого-
ловый (як ніби про Путіна! — 
Авт.) Николай жалким образом 
пал духом и, приняв яд, бежал 
от последствий своего цеза-
ристского безумия», йдеться у 
22-му томі творів Маркса та Ен-
гельса.

Украдена Русь 
  Кожному українцю після 
вивчення творів Володимира 
Білінського незаперечною стає 
істина, про яку найкраще го-
ворить сам автор: «Московські 
царі свідомо вкрали та припи-
сали собі історію Русі (Украї-
ни). Російська еліта і сьогодні 
послуговується тим украденим 
шаблоном. Це ж яким шовініз-
мом і шахрайством треба прой-
нятись московитам, щоб ве-
личати Московію ХII— ХVII 
століть Руссю чи Росією, коли 
жоден сфальшований Мос-
ковською державою літопис у 
ті часи так її не величав!
 Московити — етнос фінсь-
кого походження з великим 
додатком пізнішої татарської 
(тюркської) крові.
  Після завоювання тих зе-
мель військом хана Батия у 
1237-38 рр. на терени сучасної 
Московії переселилися тюрк-
ські племена: кара киреї, ши-
рини, аргини, барини, дулати, 
кончирати, мангри, жаліри, 
татари та інші. Саме з конгло-
мерату фінських і тюркських 

племен згодом з’явилися мос-
ковити, які самочинно звели-
чали себе у ХVIII столітті ве-
ликоросами». 
  Велич Володимира Білінсь-
кого полягає в тому, що він, 
ставши нарівні з найвидатні-
шими істориками України— 
Володимиром Антоновичем, 
Михайлом Грушевським, Ми-
колою Костомаровим, Орестом 
Субтельним та іншими достой-
никами, показав витоки та іс-
торичну назву Московії, її ха-
рактер і не залишив шансів 
тим, хто несвідомо чи за мос-
ковські гроші нібито з патріо-
тичних міркувань твердять 
щось про «дві Русі», тим самим 
підтанцювуючи кремлівському 
диктатору в його тезі «мы еди-
ный народ, а украинский язык 
придумали в австрийском ген-
штабе в годы Первой мировой 
войны». Відповідь йому його 
мовою: «Чушь собачья!».
 У своїх публічних виступах 
Володимир Броніславович так 
пояснював сучасну політику 
Росії: колись це була могутня 
імперія, яка вважала, що світо-
ве панування для неї — реаль-
ність («Москва — третій Рим, 
«Все русскому мечу подвлас-
но! О Рос, шагни, и вся твоя 
вселенна!» (Державін). У XX 
столітті ця імперія уже простя-
галася від украдених у Японії 
островів і Пекіна до Берліна. І 
раптом сталося те, що для при-
гноблених народів — свято, а 
для них — «крушение Советс-
кого Союза — мировая траге-
дия». І так, як німці після по-
разки у Першій світовій війні і 
втрати частини своєї території 
вважали себе ображеними, а 
результати війни для них не-
справедливими, так москови-
ти після розвалу Радянського 
Союзу (читай Великої Росії) по-
чуваються ображеними, а від-
так, будучи не в змозі знову за-
воювати весь світ, паскудять у 
всьо му світі, і в першу чергу — 
в Україні.
 Основні ознаки менталь-
ності московита, зазначає істо-
рик, — жорстокість, підступ-
ність (підлість), віроломство, 
лінощі, брехливість.

 * * * 
 Володимир Білінський на-
лежить до тих великих україн-
ців, які сіють «розумне, добре, 
вічне». На моє глибоке переко-
нання, якби зараз був живий 
Максим Тадейович Рильсь-
кий, він компліментарно пов-
торив би те, що у 1963 році вис-
ловив на сторінках «Вечірньо-
го Києва» у своїх «Вечірніх роз-
мовах» («Крила нашої пісні»). 
На цей раз — про Володимира 
Броніславовича: Він — «сучас-
ний українець — це син нації, 
яка стоїть на вершинах сучас-
ної культури!». Бо такі люди, 
як Білінський, є достоїнством 
нації.
 Недарма нещодавно глава 
Православної церкви України 
Блаженнійший митрополит 
України Епіфаній на клопо-
тання Боярської громади наго-
родив Володимира Білінського 
за вклад в історичну науку ме-
даллю «За жертовність і любов 
до України».

 P.S. Розуміючи, скільки 
часу, скільки століть Орда 
фальшувала нашу історію та 
вибріхувала свою на догоду 
своїм імперським амбіціям, ав-
тор радить кожному, хто хоче 
ознайомитись із достовірною 
історією Московії: варто спо-
чатку прочитати книгу «Краї-
на Моксель, або Московія», усі 
три томи один за одним послі-
довно, а потім — «Москва Ор-
динська» у двох томах. ■

Обкладинка книжки 
«Країна Моксель, або Московія».

❙
❙

ТАКІ СУСІДИ■

не будемо браттями

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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«Відомо, що година здорового сміху є багато краще, ніж гірке лікарське зілля в 
багатьох випадках буднів».

З журналу «Комар/Їжак».

УКРАЇНА МОЛОДА

Валентина САМЧЕНКО

 Переді мною знову «Право на сміх». 
До другої книги «Антології сатири і гумо-
ру української діаспори» увійшли вибрані 
різножанрові сатиричні й гумори стичні 
твори з календаря-альманаху «Мітла» 
(Аргентина) і часопису «Комар/Їжак» 
(Німеччина). Вони є емоційними часто-
чками літопису нелегкого, утім змістов-
ного і бойового настрою життя українців, 
яких доля закинула у чужі світи, назавж-
ди пуповиною вкорінивши на материнсь-
кій землі.
 Нагадаємо, до першої книги унікаль-
ного видання, яка прийшла до читачів ми-
нулого року, ввійшли перли гумору і са-
тири з журналу «Лис Микита», який по-
чав свій шлях у 1948-му в Мюнхені, зупи-
нився на трохи в Нью-Йорку, а від 1951-го 
виходив у Детройті. Той часопис українці 
видавали на чужині сорок років.
 А книжка обсягом понад 400 сторінок 
київського видавництва «Либідь» вмісти-
ла найцікавіші тексти, шаржі та карика-
тури з багатьох десятків чисел «Лиса Ми-
кити». Через творчість митців українсь-
кого походження зі США, Канади, Ав-
стралії, Німеччини, Польщі читачі не без 
інтересу і з посмішками та усмішками на 
обличчях мають змогу вивчати всесвітню 
історію часів «холодної війни».  (Рецензія 
вміщена в «Україні молодій» номер 46 за 
2.06.2020 р.)
 Друга книжка антології трохи мен-
ших розмірів — 360 сторінок. Утім так 
само все зібрано, упорядковано й пред-
ставлено з педантичністю науковців та 
гурманським смакуванням творчості ін-
ших. Упорядкуванням займався незмін-
но Іван Михайлович Дзюба, керівник 
проєкту — Світлана Головко.
 Перша частина новинки 2021 року 
— із назвою «Мітла» в руках — усмішка 
на вустах». Ілюстрований журнал гумо-
ру і сатири виходив у 1948—1976 роках 
у Буенос-Айресі (Аргентина) у видавниц-
тві Юліяна Середяка. Розповсюджува-
ли «Мітлу» й серед української діаспори 
США, країн Європи, Австралії. Її творця-
ми були вихідці з усіх регіонів України, а 
не переважно галичани, що відточували 
«Комара» та «Лиса Микиту». 
 Щороку з 1951-го в Аргентині друку-
вали окремо гумористичний календар-

альманах з однойменною журналу на-
звою. Добірку матеріалів саме зі щоріч-
ника «Мітла» можна читати й розгляда-
ти у другій книжці антології «Право на 
сміх».
 А там, скажімо, рубрика «З енцикло-
педії «Мітли». З неї дізнаємося, у прочи-
танні 1955 року: «вертеп» — це партійні 
збори; «дипломат» — чоловік, який пере-
конає жінку, що хутро псує її фігуру; «ба-
лалайка» — обов’язковий інструмент ук-
раїнської симфонічної оркестри в Києві; а 
«дим» — розмови про єдність української 
еміграції.
 А через десятиліття надрукували гумо-
ристичну скаргу в Кремль від сухореброї, 
бідної корови: «Здрастуй, товариш, рід-
ний Микито, // Горем великим вщерть 
я налита. // Як нам укластись в призна-
чену норму, // Коли в нас на фермі немає 
корму, // Як нам догнати капіталістів, // 
Коли в нас на фермі ні пити, ні їсти? // Я 
тут горюю, зсохлася, плачу, // Не можу 
виконать молокоздачу».
 А в 1968-му значно розширилася ен-
циклопедія «Мітли». Для прикладу лише 
кілька іронічно-сатиричних тлумачень, 
які описують процеси, зокрема, у підра-
дянській Україні. Демократія — держав-
ний устрій в країні, в якій ви можете ска-

зати все, що ви думаєте, не думаючи вза-
галі. Лавреат — сторож у Печерській 
лаврі. А Аргентина — південно-амери-
канська країна, з якої все ж не виїхали 
всі українці до Північної Америки.
 Хоча друкували й абсолютно серйоз-
ні тексти. Як от «Іван Котляревський — 
батько українського гумору» до 200-літ-
тя письменника. Після редакційної пе-
редмови у 1969-му подали скорочено пе-
редмову, яку написав Богдан Лепкий до 
«Енеїди», яка вийшла друком у Берліні 
в 1922 році. 
 Вслід надрукували й пародію сучас-
ного сатирика Івана Евентуального на 
знаменитий твір, змалювавши станови-
ще в Україні й Енея-Діпі, відродженого в 
ХХ столітті. «Діпіяда» починається так: 
«Діпі був парубок моторний, // Хоч вже 
давно і не козак...» А далі: «Компартія — 
розсуча дочка// Намордник надягла на 
рот // І обібрала до пасочка // Увесь ук-
раїнський народ».
 «Відомо, що година здорового сміху є 
багато краще, ніж гірке лікарське зілля 
в багатьох випадках буднів». Це зі звер-
нення до читачів 75 років тому з двотиж-
невика сатири, карикатури і гумору «Ко-
мар/Їжак». Якщо так думали в післявоєн-
ний 1946 рік, то гріх нам по іншому спри-

ймати життя навіть після року всесвітньої 
пандемії.
 «Комар/Їжак» («Запроторений Ко-
мар/Їжак») — видання з засадчим гас-
лом «Кусає і коле двічі у місяць». Часо-
пис з 1946 до 1949 виходив у Німеччині 
(Мюнхен — Ельванген) за редакцією Єв-
гена Череваня (Видавнича спілка «Скомо-
рох»). Далі «Комар» — в Канаді (Вінніпег) 
та Америці готує читачам журнали видав-
ництво І. Тиктора, а редагує М. Левиць-
кий. Цей ілюстрований щомісячник на-
магався продовжувати традиції львівсь-
кого «Комара» 1933—1939 років.
 Це у 1948 році за кордоном друкува-
ли в цьому сатиричному виданні «Із запи-
сок кирпатого Мефістофеля». Як от. «Ко-
лись УПА билась за українців, а сьогодні 
українці б’ються за УПА». Або. «Колись 
деякі патріоти мучились за народ по тюр-
мах, а сьогодні народ мучиться по тюрмах 
за деяких патріотів».
 Словом, «Право на сміх», друга части-
на антології сатири і гумору української 
діаспори. Видання здійснено за підтрим-
ки Міжнародного фонду «Відродження». 
Упорядники й видавці радять: смійтеся на 
здоров’я, думаючи й аналізуючи — щоби 
через минуле чітко бачити майбутнє неза-
лежної майже 30 років України. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 На кону 24 березня ви бори 
директора/ки Українського 
культурного фонду — інститу-
ції, яка розподіляє державні 
кошти на мистецькі проєкти. 
А в Україні, як відомо, немало 
бажаючих «сісти» на грошові 
потоки. Претендентiв десять.
 Чітко описана ситуація в за-
яві Українського ПЕН щодо си-
туації в Українському культур-
ному фонді, яку опублікували 
19 березня. Її підписали 68 ві-
домих діячів: письменники, 
журналісти, видавці, перекла-
дачі, науковці, правозахисни-

ки, члени Українського осеред-
ку Міжнародного ПЕН-клубу. 
Зокрема: Оля Гнатюк — дослід-
ниця, професорка НаУКМА та 
Варшавського університету, 
віцепрезидентка Українсько-
го ПЕН; Борис Ґудзяк — пре-
зидент Українського католиць-
кого університету у Львові, ар-
хiєпископ і митрополит Філа-
дельфійський УГКЦ у США; 
письменники Андрій Любка, 
Олесь Ільченко, Іван Андру-
сяк, Олександр Ірванець.
 «Одразу після оголошен-
ня списку кандидатів на поса-
ду директора/ки 11 березня, на 
адресу УКФ соціальними ме-

режами почали ширитись об-
винувачення у неправомірних 
діях, а народний депутат від 
партії «Голос» Ярослав Же-
лезняк направив заяву до На-
ціонального антикорупційно-
го бюро про вчинення кримі-
нального правопорушення, — 
йдеться в заяві. — За кілька 
днів, після зустрічі теперіш-
ньої виконавчої директорки 
УКФ Юлії Федів iз Ярославом 
Железняком, заяву до НАБУ 
було відкликано, а питання 
щодо правомірності та закон-
ності ухвалення рішень прояс-
нено. Однак репутація, що є од-
ним із ключових надбань УКФ, 
зазнала шкоди, довіра, яку ве-
ликими зусиллями впродовж 
останніх років вибудовував 
Фонд, також опинилась під за-
грозою. Ситуація погіршуєть-
ся тим, що керівний орган 
УКФ — Міністерство культу-
ри та інформаційної політики 
— у своїй заяві від 16 березня 
фактично відсторонилось від 
відповідальності та поставило 
під сумнів прозорість процедур 
i правомірність рішень УКФ».

 Підписанти наголошу-
ють: Український культурний 
фонд — унікальна інституція, 
що постала, зокрема, як ре-
зультат постмайданних зусиль 
культурного середовища, яке 
наполягало на демократичних 
і прозорих процесах фінансу-
вання культури. За неймовір-
но короткий період, лише не-
повні чотири роки, вона пере-
творилась на зразок прозорих 
та збалансованих процедур, які 
ґрунтуються на доступних і де-
мократичних правилах та бага-
торівневій фаховій експертизі. 
Як інституція, створена в такі 
рекордні терміни, УКФ ще пе-
ребуває на етапі становлення, 
а отже, може припускатися 
технічних помилок, які, має-
мо віддати їй належне, завжди 
аналізує, публічно проговорює 
та виправляє.
 «Механізми розподілу бюд-
жетних коштів, які розробив 
та запустив УКФ, є важливим 
прикладом демократичного єв-
ропейського підходу, який уне-
можливлює корупцію та ручне 
управління з боку окремих заці-

кавлених особистостей чи груп, 
— акцентують підписанти. — 
Зокрема, впродовж минуло-
го року, коли сектор культури 
фактично опинився на межі ви-
живання через пандемію, саме 
УКФ виявився тим ефективним 
та надійним партнером, який 
без порушення процедур і прин-
ципів конкурсності та прозорос-
ті в надзвичайно стислі терміни 
забезпечив фінансування секто-
ру з боку держави».
 Цього року руйнівний вплив 
пандемії на культурну сферу 
триває, нові обмеження діють 
із 20 березня. Це означає, що не 
лише УКФ, а й інші системот-
ворчі інституції, які є тесто-
вими майданчиками та водно-
час гарантами нових підходів, 
— Український інститут, На-
ціональний центр Олександ-
ра Довженка, Національний 
культурно-мистецький та му-
зейний комплекс «Мистецький 
арсенал» та інші — потребують 
максимальної уваги й турботи. 
В усіх них уже відбуваються 
або незабаром будуть відбува-
тись вибори директорів/ок. ■

ВИБОРИ

Грошовите місце
Чому Мінкультури піддало сумніву 
прозорість процедур та правомірність 
рішень УКФ

■

КНИЖКОВА ШАФА

Вколоти так, щоб виправлялися
Заморські й заокеанські часописи гумору і сатири українців допомагали розхитувати радянське ярмо

■
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Вадим КРИЩЕНКО, 
поет-пісняр, народний артист 
України 

Перша пісня, яку я почув у їхньо-
му виконанні, була «Тиша навкру-
ги» на музику і слова Олександра 
Богачука, як на мене, дуже тала-
новитого піснетворця. Пісні на 
слова цього поета залюбки писа-
ли різні композитори. Зараз тро-
хи призабулось ім’я автора, але в 
переліку тих митців, які створили 
яскраві пісенні твори, я впевнено 
назвав би ім’я Олександра Бога-
чука.
Пісня «Тиша навкруги» з вуст 
Мареничів стала надзвичайно 
популярною не лише в нас, а й у 
закордонні. Її переспівав відомий 
японський гурт і поніс по світах. 
Долетіли голоси тріо «Мареничі» 
до української діаспори в Амери-
ці та Канаді.
Здавалося б, дуже простенький 
супровід — гітара, губна гармош-
ка, своєрідне маленьке бубенце... 
Та як вони природно зливалися 
з притягальними голосами ар-
тистів!

Народні й авторські пісні
 В обіймах зачарованості 
«Мареничами» був і я. Навіть 
написав і надрукував спочатку 
в газеті, а потім і в книзі вірш, 
присвячений їм, під назвою 
«Співає тріо»:
 Крізь гострий ляск заглушеного залу,
 Крізь висвисти естрадної юги,
 Вони прийшли... І непомітно стали...
 І зазвучала тиша навкруги.

 Пливла замрія плинною рікою,
 У співі давня зваба ожила,
 Неначе мати, ніжною рукою
 Торкнулася гарячого чола.

 Зайшла зоря у пісню чорноброву,
 Тремка зоря вишневих вечорів...
 Аж прихилитись хочеться до слова,
 В якім вогонь любові не згорів.

 Донісся запах материнки й м’яти...
 Три голоси, відлунь — аж двадцять  
 п’ять...
 Напевно, щось велике треба мати,
 Щоб змусить тишу людям заспівать.

 «Мареничі» часто зверта-
лись до народної ліричної піс-
ні. По-новому в них прозвуча-
ла співана і переспівана «Несе 
Галя воду». З їхнiх вуст вона 
ввійшла в серця багатьох. Та ще 
такі родзинки, як «Ой у гаю при 
Дунаю», «Мені ворожка воро-
жила», «Вже сонце низенько» 
та ще, ще...
 З’явилися в репертуарі «Ма-
реничів» і авторські пісні. Се-
ред них людям запам’ятались 
«Маки червоні», яку написали 
Олександр Злотник та Віктор 
Герасимов. Зігріла щемливою 
ніжністю і пісня Платона Май-
бороди та Михайла Ткача «Не 
повернеться перша любов».

«Котики вербові» й 
«Ніченька-циганка»
 А зараз кілька слів про наше 
знайомство. Після одного збір-
ного концерту, який співаки на-
зивають «солянкою», зайшов я 
за сцену, щоб привітатися з ви-
конавцями, з якими співпрацю-
вав. А тут — Валерій Маренич. 
Впізнали одне одного, бо ж ба-
чили світлини на афішах. Поз-
найомилися. Згодом він пред-
ставив мені своїх дівчат — Ан-
тоніну та Світлану. Почали 
щось говорити про пісню. Я й 
запитав:
 — Коли щось путнє вийде, 
можна буде вам показати?
 — А чого ж? Ми ваші пісні 
знаємо. У вас уміла рука.
 Через деякий час у мене на-
писалось щось подібне до пісні. 
Назвав «Котики вербові». По-
казав цей вірш своєму давньому 

другу і колезі Олександру Злот-
нику (до речі, його пісенна твор-
чість починалася саме з моєї по-
езії). 
 Сашко взяв аркушик із вір-
шем, прочитав і якось обнадій-
ливо посміхнувся:
 — Щось тут є... Спробую.
 Справді, за тиждень-другий 
телефонує:
 — Пісня готова, кому дамо?
 — Запропонуй «Марени-
чам», ми вже домовилися з Ва-
лерієм.

 Отак у репертуарі знамени-
того на той час тріо з’явилася 
перша пісня на мої слова «Ко-
тики вербові». Її схвально зуст-
ріла публіка. Вона стала постій-
ною в репертуарі «Мареничів». 
І зараз, коли давно притихло і 
трохи призабулося тріо — Ва-
лерій, Антоніна та Світлана — 
ця пісня не загубилася, а пе-
рекотилась на інші вуста. Зву-
чить!
 Досить популярною стала і 
пісня «Ніченька-циганка», на-
писана теж для «Мареничів». 
Це наша спільна робота з неза-
бутнім композитором-мелодис-
том Олексієм Семеновим. На 
жаль, його вже давно немає. Я 
часто згадую Олексія — делі-
катного, скромного, з доброю 
привітною душею, надзвичай-
но талановитого, але не завж-
ди щасливого у житті. Це саме 
з ним я колись написав «Варе-
нички», яку першою викона-
ла Раїса Кириченко. А нині піс-
ня стала ніби народною. Її спі-
вають десятки професійних та 
аматорських виконавців і ко-
лективів.
 Цікава історія запису «Ні-
ченьки-циганки». Тоді записи 
здійснювалися лише у Будинку 
звукозапису Радіокомітету. Ін-
ших студій не було. І щоб запи-
сати ту чи іншу пісню, вимагало-
ся, щоб її прийняли на художній 
раді. А потім треба було одержа-
ти наряд iз багатьма підписами. 

 «Мареничі» вже вивчили 
«Ніченьку-циганку». На той 
час їх, як мовиться, розрива-
ли навсiбіч — то туди запроси-
ли, то там треба виступити. І у 
цій шаленій зайнятості якось 
з’явився вільний вечір. Може-
мо записати, але як? Немає на-
ряду, час не визначено. Що ро-
бити? Пішов до Будинку звуко-
запису, розпитав. Виявляєть-
ся, є вільна студія десь на 40-45 
хвилин (хоча на запис пісні від-
водилось півтори-дві години). А 

хто запише? Хто візьме на себе 
відповідальність зробити це без 
наряду? Зустрів звукорежисера 
Олександра Фокіна, який мені 
завжди симпатизував.
 — Сашко, тут така приди-
бенція. Треба записати «Маре-
ничів». Є трохи часу, може за-
пишеш?
 — А наряд є?
 — Та, власне, й проблема в 
тому, що немає. А потім тріо не 
матиме часу на цю роботу.
 — З Божою допомогою, ри-
зикнемо.
 За кілька хвилин «Марени-
чі» були вже в студії. І з першо-
го дублю вони записали пісню. 
І як записали! «Ніченька-ци-
ганка» — неповторна мелодія, 
поєднана зі щирими і проник-
ливими голосами. Нині цю піс-
ню уже з новітнім аранжуван-
ням, по-своєму записав і взяв 
до репертуару співак з унікаль-
ним голосом, заслужений ар-
тист України Михайло Брунсь-
кий. Гідне не забувається.

«Верхи» розсердилися і 
заборонили концертну 
діяльність
 Слава і популярність «Ма-
реничів» була шаленою. Вони 
дуже швидко стали заслуже-
ними артистами, лауреатами 
багатьох конкурсів, одержа-
ли велику квартиру в Луць-
ку, де працювали у Волинсь-
кій філармонії. І навіть Василь 

Зінкевич, який теж жив у ць-
ому місті, був трохи збентеже-
ний, що поступився «Марени-
чам» першим місцем за попу-
лярнiстю.
 У спогадах пишу про те, що 

знав, бачив і відчуваю. Не ми-
наю і колючих слів. Мені було 
жаль «Мареничів», зокрема 
Валерія, що вони не змогли 
пройти випробування славою. 
З’явився недоречний гонор, не-
вмотивовані вимоги. Якось Ва-
лера навіть ображено сказав 
мені: «Дивись — виступали ра-
зом. То Жені Мірошниченко 
заплатили сповна, а нам... так 
собі». 
 Євгенія Мірошниченко на 
той час була вже народною ар-
тисткою, однією з найкращих 
колоратурних сопрано. Недо-
речне порівняння. 
 Популярність і слава — 
дуже вередливі. То зігріють 
своєю ласкою, а то й не глянуть 
у твій бік. Щось подібне стало-
ся з «Мареничами». Різне ка-
жуть. Нібито артисти відмо-
вилися виступати на концер-
ті, що проводився за велінням 
високого начальства, бо їм, мов-
ляв, не заплатили за поперед-
ній виступ. Поповзли чутки, що 
«Мареничі» емігрували до Ка-
нади. Гадаю, це поширила сама 
влада, щоб показати їх невдяч-
ність Батьківщині.
 Знаю одне: «верхи» розсер-
дилися і заборонили їм концерт-
ну діяльність. Лише в межах об-
ласті. Не дали телевізійного та 
радійного ефіру. Не знаю при-
хованих деталей цього гніву. 
Мене особисто засмутило те, що 
таке рішення вдарило не лише 
по артистах, а й по українській 
естраді.
 Стосовно еміграції наших 
артистів, то практика показала, 
що там вони зі своїми піснями 
прижитись надовго не можуть. 
Як не намагалися наші прима-
донни естрадного співу Алла 
Пугачова та Софія Ротару під-
корити зарубіжний олімп, але 
так і не змогли стати світовими 
зірками, а залишилися, як мо-
виться, «виконавцями для до-
машнього вжитку». Однак я їх 
любив і люблю.

«Відчаруй»
 І знову про «Мареничів». Не 
видно, не чути. Люди спочатку 
погомоніли, пожалкували. Де 
вони? Ми так їх любили... Нев-
же подались до Канади? Посту-
пово свою темну хустку просте-
лили притишення та забуття.
 Валерій якось приїжджав до 
мене, шукав виходу до «висо-
кої хати», щоб там змилосерди-
лись, зняли табу. Гнів ніби ми-
нув, але...
 На жаль, тріо не знайшло в 
собі сили для другого дихання. 
Настав час якоїсь розгубленості. 
Валерій усе частіше тягнувся до 
чарки. Почалися родинні нега-
разди з Антоніною, бо на той час 
вони були одружені, мали сина.
 Із часом кожен iз них почав 
шукати свій шлях як окремі ви-
конавці. Антоніна навіть зро-
била велику пісенну програму, 
кілька разів виступала по радіо. 
Але слава і популярність уже не 
повертались. І це вселило в їхні 
серця невдоволення та образу.
 Мене вразив один випадок. 
Приїхали співаки, поети, ком-
позитори на похорон Назарія 
Яремчука. Кількох митців, що 
прибули до Чернівців, щоб поп-
рощатися зі своїм другом і твор-
чим побратимом, прихистив у 
своїй просторій квартирі Пав-
ло Дворський. Ночував там і я, 
ночувала й Антоніна Маренич. 
І ось після похорону Антоніна з 
якимось елементом заздрощів, 
замість слів скорботи, раптом 
промовила:
 — Як багато людей було!.. 
Море! До мене стільки не прий-
де. Мене так не поховають.
 Мене це порівняння якось не-
приємно вразило, інші теж пере-
глянулись.
 Зв’язок iз «Мареничами» 
якось обірвався, хоча знайомих 
розпитував, цікавився. Хтось 
казав: «Живуть у різних кім-
натах. У Валерія замість ліжка 
— оберемок сіна, накритий ряд-
ном. Отак спить, не дуже слід-
кує за собою, чаркує».
 І все ж таки я дуже зрадів, 
коли, згадавши колишню попу-
лярність тріо «Мареничів», пре-
зидент України Віктор Ющенко 
присвоїв усім трьом звання на-
родних артистів України.
 І знову поскакали галопом 
літа. Якось завітав до мене мій 
давнішній співавтор, компози-
тор iз Божою іскрою Геннадій 
Татарченко. Попросив показа-
ти щось із написаного. Погор-
тав. Узяв кілька віршів. Невдов-
зі дзвонить:
 — Написав пісню для Ва-
лерія Маренича. Пам’ятаєте 
вірш «Відчаруй»? Надіслав 
йому. Він дуже задоволений. 
Співав навіть полякам.
 З Валерієм Мареничем ми 
зустрілися в Дрогобичі, на 
ювілейному вечорі талановито-
го поета Йосипа Фиштика.
 Співак уже ніби відійшов від 
чарки. Трохи виступає. В багать-
ох місцях його ще пам’ятають. 
Звичайно, роки наклали свій 
відбиток. Уже не той, але бадьо-
риться. Та ще до незвичності го-
стрий на язик. 
 Отам Валерій і виконав нову 
пісню «Відчаруй». Під бурхливі 
оплески зали. Зараз її хочуть пе-
респівати інші виконавці.
 А в моїй душі ніби ожили ті 
блискучі виступи тріо «Маре-
ничів» на стадіонах, у перепов-
нених залах найпрестижніших 
театрів країни. Знову почулись 
далекі, але близькі для серця го-
лоси. І вкотре переконався, що 
українська пісня, як і українсь-
ка душа, — невмируща. І ві-
риться, що на сторінках історії 
нашої культури назавжди зали-
шаться рельєфно написані слова 
«Тріо Мареничів». ■

КУМИРИ

Слава — дуже 
вередлива
Про шалену популярність незабутнього тріо Мареничів

■

Тріо Мареничів.
Архівне фото.

❙
❙

Популярність і слава — дуже вередливі. То 
зігріють своєю ласкою, а то й не глянуть у твій бік.
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Каріна ЦИМБАЛЮК

Пам’ятаєте, як батьки в дитинстві 
говорили про важливість і ко-
ристь супу на обід? Багато людей 
засвоїли правило: перша стра-
ва має бути в щоденному меню 
обов’язково. Однак звичні для 
нас рідкі страви можуть не завж-
ди бути корисними, а інколи на-
віть шкідливими. Що варто знати 
про супи, щоб отримувати лише 
правильний результат від вжи-
вання? Давайте розбиратися. 

Суповий набір: і користь, 
і не дуже
 Хоч у дитинстві нас при-
вчали, що суп має бути в ра-
ціоні щодня, але дієтологи не-
однозначно ставляться до цього 
твердження. Лікарі говорять, 
що людина може обходитися 
без вживання рідких страв, але 
за умови збалансованого щоден-
ного меню. Краще не змушува-
ти себе їсти суп, якщо він вам не 
смакує, приготуйте ті ж овочі 
по-іншому. 
 Для тих, хто любить суп, 
теж є хороші новини. Насправ-
ді це дійсно корисна страва і це 
підтверджують ті ж дієтологи. 
Суп не обов’язково їсти щодня, 
достатньо вживати 2-3 рази на 
тиждень, але це за вашим ба-
жанням. Рідка страва допома-
гає зменшити вплив твердої їжі 
на оболонки шлунка, стимулює 
вироблення шлункового соку, 
легше засвоюється організмом. 
У супові міститься достатня 
кількість білків, жирів, вугле-
водів, вітамінів та мінералів.
 Суп може перешкоджати 
набору зайвої ваги, але лише в 
тому разі, якщо це нежирний 
суп без додавання вершків та 
наваристого бульйону. Корисно 
їсти суп перед основною стра-
вою, бо він розтягує шлунок і 
тим самим не дозволяє з’їсти 
зайвого. 
 Однак для вживання супу 
теж є певні обмеження. Людям 
із хворобами 12-палої кишки, 
виразкою шлунка, запалення-
ми та підвищеною кислотністю 
краще відмовитися від вживан-
ня супів. 
 Дієтолог Наталія Самойлен-
ко наголошує, що найкорисні-
ший суп — це той, у якому міс-
титься велика кількість сезон-
них овочів. Серед таких — чер-
воний борщ. Завдяки багатьом 
складникам ця страва позитив-
но впливає на настрій, насичує 
організм корисними елемен-
тами, підвищує імунітет і вта-
мовує голод надовго. Але ко-
ристь борщу може втрачатися, 
якщо варити його на жирно-
му м’ясному бульйоні. Краще у 
зварений бульйон додавати вже 
відварене окремо м’ясо або зли-
вати перші 2 рази воду після за-
кипання м’яса. 
 Щоб суп був корисним, кра-
ще не використовувати жир-
не м’ясо на трубчастій кістці — 
такий бульйон є шкідливим для 
роботи серцево-судинної систе-
ми і підшлункової. Тому кра-
ще надати перевагу нежирному 
м’ясу без кісток і шкірки — до-
машній курці, індичці, кроли-
ку, а також телятині. 
 Щодо рибних бульйонів, то 
тут теж все неоднозначно. Риб-
ний суп корисніший і швидше 
засвоюється організмом, але в 
деяких випадках така страва 

може ускладнити хворобу ни-
рок та печінки. В морській рибі 
містяться холестерин і свинець, 
а також харчові барвники, які 
були в кормі. Для приготуван-
ня корисного супу краще обра-
ти біле м’ясо риби або якісне 
червоне.
 Краще не засмажувати овочі 
на рослинній олії, обсмажуйте 
їх на сухій сковорідці або одразу 
кидайте у воду. Для смаку мож-
на додати в суп вершкове масло 
наприкінці приготування. Не 
зберігайте таку страву більше 
двох днів, бо тоді користь втра-
чається. 

Рибна юшка від Євгена 
Клопотенка
 Євген Клопотенко — відо-
мий шеф-кухар України — 
пропонує свій рецепт рибної 
юшки. Для цієї страви підій-
де будь-яка риба, у нашому ви-
падку це короп 500-700 г. Та-
кож підготуйте 2-3 середні мор-
кви, чверть кореня селери, ци-
булю, корінь петрушки, пучок 
петрушки, 2-3 картоплі, 3,5 л 
води, зубчик часнику, 5 штук 
лаврового листя, 50 г вершко-
вого масла, 50 мл коньяку, 3-4 
томати, перець горошком, зер-
на коріандру, сіль та перець до 
смаку. 
 Очистіть рибу від усього зай-
вого і залиште лише філе. Його 
можна розрізати на частини або 
залишити цілим. Для приготу-
вання овочевого бульйону під-
смажте на сухій сковорідці одну 
моркву, корені селери і петруш-
ки та половину цибулі. Можете 
нарізати овочі довільними шма-
точками, але не дрібно. Обсма-
жте їх до рум’яної скоринки. 
Овочі перекладіть до каструлі 
та залийте водою. Проваріть на 
середньому вогні 30 хв. Додайте 
у бульйон лаврове листя та пе-
рець горошком. 
 Томати натріть на тертці, 
щоб вийшло пюре без шкірки. 
На сковорідці розтопіть верш-
кове масло і протушкуйте то-
матне пюре 10-15 хв. Додайте 
коньяку та зачекайте декілька 
хвилин, щоб випарувався алко-
голь. Після цього томатне пюре 
додайте у бульйон.
 Картоплю та моркву, що 
залишилася, наріжте дрібни-
ми шматочками та додайте у 
бульйон. Стебла від петруш-
ки перемотайте ниткою і по-
містіть у каструлю. Додайте 
також рибу і 1 ч. л коріандру. 
Проваріть бульйон ще 20 хв та 
додайте сіль за смаком. 
 Після цього половину ци-
булі і корінь селери вийміть із 

бульйону, бо вони будуть про-
довжувати відавати свої сма-
ки. Можна також дістати рибу 
і викласти на окрему тарілку. 
 До готового супу додайте ме-
леного перцю до смаку, зелень 
петрушки та потертий часник 
за бажанням. Смачного!

Весняний овочевий суп
 Для приготування знадо-
биться м’ясо курки (краще до-
машньої), цибуля ріпчаста, 
стебло цибулі порей, 3 моркви 
середнього розміру, 2 стебла се-
лери , 200 г кукурудзи (краще 
брати заморожені, а не консер-
вовані зерна), 1-2 цукіні, 100 г 
квасолі, пучок петрушки, рос-
линна олія 2-3 ст. л., перець го-
рошком, лавровий лист, стеб-
ла петрушки, сіль та перець до 
смаку. 
 Цей суп можна готува-
ти на курячому або овочево-
му бульйоні. Для приготуван-
ня курячого бульйону візьміть 
м’ясо птиці на кісточці, 2 л 
води, цибулю ріпчасту, морк-
ву, перець горошком, лавровий 
лист, стебла петрушки, сіль до 
смаку. Спочатку закип’ятіть 
воду лише з м’ясом, злийте її, 
а тоді ще раз додайте холод-
ної води і доведіть до кипіння. 

Проваріть курку 10 хв. на ма-
ленькому вогні, а тоді додай-
те овочі та спеції, проваріть ще 
40-50 хв. Наприкінці додайте 
зелень. Дайте бульйону схоло-
нути і процідіть. 
 На сковорідці обсмажте на 
невеликій кількості рослинної 
олії цибулю порей, 2 моркви і 
стебло селери. Додайте дрібку 
солі, перцю та обсмажте декіль-
ка хвилин, поки цибуля не ста-
не м’якою. Овочі додайте у куря-
чий бульйон і доведіть до кипін-
ня. Накрийте кришкою і варіть 
на маленькому вогні 20 хв. 
 Додайте зерна кукурудзи, 
стручкову квасолю, цукіні, 
порізаний кубиками. Варіть ще 
7 хв. Зніміть з вогню та додайте 
зелень, спеції до смаку.
 За бажанням подрібніть суп 
за допомогою блендера і насо-
лоджуйтеся ніжним крем-су-
пом. До нього дуже пасують 
грінки з білого хліба чи батона. 

Вегетаріанський суп із 
сочевицею
 Приготуйте 300 г червоної 
сочевиці, 200 г білої квасолі, 
50 г сушених грибів, 3 кар-
топлі, цибулю ріпчасту, мор-
кву, пучок петрушки, зубчик 
часнику, 50 г вершкового мас-
ла, сіль, перець до смаку.
 Перед приготуванням супу 
квасолю слід замочити звечора 
холодною водою. Вранці про-
варіть її та протріть через сито 
(за допомогою блендера або 
м’ясорубки) до пюреподібного 
стану. 
 Сушені гриби добре про-

мийте, залийте гарячою водою 
і дайте постояти 30 хв. Після 
цього гриби наріжте шматоч-
ками. Помістіть їх у каструлю, 
воду, в якій вони замочували-
ся, процідіть через марлеву 
пов’язку, долийте ще чистої, 
щоб вийшло 2 л. Доведіть до 
кипіння та проваріть 20 хв на 
маленькому вогні. Після цього 
гриби слід вийняти і покласти 
на окрему посудину, щоб вони 
схололи. 
 Сочевицю потрібно перебра-
ти, промити і додати у бульйон. 
Туди ж додати нарізану куби-
ками картоплю. Доведіть до 
кипіння на середньому вогні, 
зменшіть до маленького та про-
варіть 10 хв. 
 Цибулю потрібно наріза-
ти кубиками, моркву натерти, 
часник подрібнити на шматоч-
ки. На сковорідці розтопіть не-
велику кількість вершкового 
масла, помістіть туди спочатку 
цибулю, потім додайте моркву 
і часник. Обсмажте все на ско-
ворідці 4-5 хв до м’якості. До-
дайте овочі і квасолеве пюре в 
суп. Поперчіть та посоліть до 
смаку. 
 Гриби обсмажте на сковорід-
ці після овочів, щоб з них випа-
рувалася рідина. Додайте в суп 
і проваріть ще близько 5 хв. На-
прикінці додайте зелень пет-
рушки. Добре перемішайте, на-
крийте кришкою та дайте супу 
настоятися. За бажанням збий-
те суп блендером.
 Смачний поживний та ко-
рисний обід готовий. Смачно-
го! ■

РЕЦЕПТИ НА ЩОДЕНЬ

Чого такий наСУПлений? 
Готуємо страви, які подають на стіл першими 

■

Карина ФУРДИК

 Солодощі — це те, від чого відмовитися 
неможливо. Для десерту завжди знайдеться 
місце, навіть після ситного обіду. Та потріб-
но контролювати потяг до солодкого, тому що 
це може зашкодити не лише вашій фігурі, а й 
здоров’ю. На просторах інтернету можна знай-
ти безліч корисних та простих рецептів. Нап-
риклад, смачненький рецепт правильного тор-
тика. Наголошуємо на слові «тортик», оскіль-
ки це справді рецепт на одну-дві порції. 
 Для приготування торта нам потрібно 130 г 
банана, 1 яйце, 10 г какао, 50 г рисового борош-
на, 2 г розпушувача та підсолоджувач. 
 Для крему: 120 г м’якого сиру 0%, 30 г 
чорного шоколаду, 10 г молока та підсолоджу-
вач.
 Для початку потрібно у глибокій мисці змі-
шати банан із яйцем, додати туди ж какао та 
рисове борошно, добре все перемішати. Додати 
розпушувач, підсолоджувач та добре переби-
ти блендером. Далі виливаємо тісто в контей-
нер і ставимо в мікрохвильову піч на 3,5 хви-
лини на максимальну потужність. Дістаємо го-
товий бісквіт, даємо охолонути і розрізаємо на 
три коржі.

 Далі нам потрібно приготувати крем. Бере-
мо шоколад та змішуємо його з молоком. Ста-
вимо в мікрохвильову піч на 30 секунд, щоб 
розтопити. Дістаємо, мішаємо і повертаємо ще 
на 10 секунд. Розтоплений шоколад змішує-
мо з м’яким сиром. Далі нам потрібно зібрати 
торт. Виконуйте такі дії: корж — крем — корж 
— крем і т. д. Зверху за бажанням посипаємо 
тертим шоколадом. Коржі також можна просо-
чити водою з підсолоджувачем.
 Смачного! ■

НА ДЕСЕРТ

Шоколадний і правильний 
Тортик, який швидко можна спекти в «мікрохвильовці»

■

Юшка від Клопотенка.❙

Весняний суп.❙
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«По грі видно, що хлопці хочуть пройти далі».Олег Шафаренко
головний тренер ХК «Сокіл» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Наступний чемпіонат світу 
з футболу, котрий у 2022 році 
прийме Катар, характеризуєть-
ся не тільки унікальними термі-
нами проведення змагань (лис-
топад — грудень), а й відмінним 
від попередніх «мундіалів» ка-
лендарем кваліфікаційного ета-
пу. Якщо раніше групова стадія 
кваліфікації тривала більше 
року, то за нинішніх умов її ре-
зультати стануть відомими че-
рез вісім місяців після старту.
 А перші поєдинки відбірко-
вого раунду ЧС-2022 в Європі 
пройдуть уже 24 березня.
 Свій відбір на майбутній 
планетарний форум національ-
на збірна України розпочинає в 
середу гостьовим матчем проти 
чинного чемпіона світу — збір-
ної Франції. Після чого в на-
ступні сім днів на команду Ан-
дрія Шевченка чекатимуть іще 
два матчі відбору — проти Фін-
ляндії (28 березня) та Казахс-
тану (31 березня), котрі мають 
відбутися в Києві.
 У жовтні минулого року «си-
ньо-жовті» проводили з підопіч-
ними Дідьє Дешама контроль-
ний спаринг, і тоді вітчизняна 
збірна зазнала найбільшої по-
разки у своїй історії — 1:7. Го-
туючись до офіційного побачен-
ня з «триколірними», наставник 
збірної України Андрій Шевчен-
ко наголошує, що його коман-
да вже зробила висновки з тієї 
прикрої невдачі. «На нас чекає 
офіційний матч — тут буде зов-
сім інша концентрація й мотива-
ція. Знаємо силу збірної Франції, 
котра не просто так стала чемпіо-
ном світу. Ми серйозно готуємося 
до цього поєдинку, й у нас, звісно 
ж, є план на гру», — каже очіль-
ник «синьо-жовтих».
 Щоправда, в умовах напру-

женого ігрового графіку, коли 
за вісім днів потрібно буде зіг-
рати три відповідальні матчі, 
свої стратегічні плани на гру 
«синьо-жовті» відточувати-
муть більшою мірою на теоре-
тичному рівні. «Часу на підго-
товку просто немає», — зазна-
чає Шевченко.
 При цьому наставник про-
сить своїх футболістів макси-
мально обмежити соціальні 
контакти, нагадуючи підопіч-
ним про їхній невдалий вояж 
до Швейцарії, коли через спа-
лах коронавірусу в команді «си-
ньо-жовтим» зарахували тех-
нічну поразку у вирішальному 
для них матчі Ліги націй.
 Власне, днями Спортивний 
арбітражний суд Лозанни пос-
тавив крапку в тій неприємній 
для українського футболу іс-
торії. Швейцарські судді не до-
слухалися до аргументів УАФ і 
залишили в силі рішення КДК 
УЄФА про присудження збір-
ній України технічної поразки в 
матчі проти Швейцарії, наслід-
ком якої став виліт «синьо-жов-
тих» з елітного дивізіону ЛН. 
Пояснюючи своє рішення, САС 

наголосив, що жодної вини УАФ 
у зриві матчу не було, а збірна 
України стала випадковою жер-
твою пандемії COVID-19.
 Тепер у таборі «синьо-жов-
тих» значно більше уваги при-
діляють протиепідемічним за-
ходам і напередодні старту в 
планетарному відборі трима-

ють збірників у так званій ізо-
льованій «бульбашці».
 Усі, хто прибув у розташу-
вання збірної, здали негативні 
ПЛР-тести на коронавірус. Од-
нак у команді Андрія Шевчен-
ка є суттєві кадрові втрати. Че-
рез травми у березневих матчах 
кваліфікації ЧС-2022 не зігра-

ють лідери «Динамо» та «Шах-
таря» — Віктор Циганков та 
Тарас Степаненко відповідно. 
За таких обставин тренерсько-
му штабу «синьо-жовтих» до-
ведеться більше уваги зверну-
ти на легіонерів, хоча, зрозумі-
ло, в ігровому цейтноті без гли-
бокої ротації не обійтися. ■

ФУТБОЛ

Реабілітаційний план
Відбір на чемпіонат 
світу-2022 збірна 
України розпочинає 
матчем проти чинних 
чемпіонів планети

■

Під час березневої фази відбору на ЧС-2022 наставник збірної України Андрій Шевченко приділятиме 
багато уваги теоретичним заняттям із підопічними.
Фото з сайта sport ua.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Нинішній регулярний чемпіонат в 
УХЛ подарував уболівальникам чимало 
цікавих поєдинків, які мали доволі не-
сподіване завершення. Звісно, команди-
аутсайдери ще не володіють можливос-
тями для подолання лідерів, натомість 
самі представники лідируючого пулу не 
раз обмінялися між собою взаємними 
переможними випадами.
 Дуже пристойну гру в «регулярці» 
показали новачки ліги — «Сокіл» та 
«Краматорськ», записавши до свого ак-
тиву знакові перемоги над головними 
фаворитами сезону.
 Дві найсильніші команди поперед-
нього ЧУ — «Кременчук» та «Донбас» 
— i цього разу мають найбільше шансів 
дістатися «золотої» серії. На правах пе-
реможця регулярного чемпіонату «Дон-
бас» уже забронював собі місце в півфі-
нальній серії. Водночас чинний чемпіон 
із Кременчука, познущавшись у першо-
му матчі чвертьфіналу над «Білим бар-
сом» — 11:4, зробив гучну заявку на 
вихід до наступного раунду.
 Щоправда, наставник «Кременчука» 
Олександр Савицький просить не роби-

ти передчасних висновків, наголошую-
чи, що в протистоянні з «барсами» вся бо-
ротьба ще попереду. Хоча затяжною вона 
не може бути апріорі, адже для подолан-
ня чвертьфінального бар’єру одній із ко-
манд потрібно здобути дві перемоги.
 Олександр Савицький каже, що на 
наступний поєдинок, який уже відбу-
деться на білоцерківському льоду, він 
налаштовуватиме команду, як на остан-
ній. 
 «Будемо битися й боротися, адже це 
«плей-оф», і слабких суперників тут не 

буває. Тому готуємося й налаштовуємо-
ся по повній програмі», — зазначив Са-
вицький.
 По суті, граючи лише до двох пере-
мог, команди, які прагнуть продовжи-
ти свій турнірний шлях, не мають права 
на помилку, особливо в рідних стінах.
 Після тривалої перерви київський 
«Сокіл» знову змагається в чемпіонаті 
країни, і, незважаючи на статус новач-
ка, демонструє напрочуд зрілий хокей.
 На старт своєї чвертьфінальної серії 
проти «Маріуполя» команда Олега Ша-

фаренка вийшла без свого головного 
бомбардира Антона Рубана, котрий за 
рішенням тренера не потрапив до за-
явки на гру. Не виключено, що в такий 
спосіб наставник «соколят» вирішив 
трохи струсонути своїх підопічних, які 
в останньому матчі «регулярки» зазнали 
неприємної поразки від «Кременчука» 
— 1:8. Матч проти «Маріуполя» підопіч-
ні Шафаренка провели зібрано й продук-
тивно, закинувши у ворота команди екс-
наставника «Донбаса» Сергія Вітера чо-
тири «сухі» шайби. «Суперник виглядав 
мобільніше й грав щільніше. Але для нас 
іще нічого не втрачено. Їдемо додому го-
туватися до наступного бою», — підсу-
мував київський вояж Вітер.
 Третя чвертьфінальна пара («Крама-
торськ» — «Дніпро») виглядає найбільш 
рівно. Перебіг дуелі сусідів по турнір-
ній таблиці спрогнозувати складно. На 
фініші регулярного чемпіонату «Крама-
торськ» виглядав упевненіше, проте в 
хокеїстів «Дніпра» за плечима чималий 
досвід матчів «плей-оф», який може до-
помогти їм здолати амбітного дебютан-
та.
 Щодо останньої команди «регу-
лярки» — «Крижаних вовків», то для 
скромної команди з Києва сезон уже за-
вершено. Її участь у «плей-оф» не пере-
дбачена регламентом турніру. ■

ХОКЕЙ

Сподівання та надія
У вітчизняному хокейному 
чемпіонаті розпочалася 
головна фаза медального 
розподілу

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Плей-оф». Перші 
матчі чвертьфінальної серії (до двох пере-
мог). «Сокіл» — «Маріуполь» — 4:0, «Кремен-
чук» — «Білий барс» — 11:4.
 Підсумкове становище команд у «регу-
лярці» (після 42 матчів): «Донбас» — 76, «Кре-
менчук» — 66, «Сокіл» — 62, «Краматорськ» — 
53. «Дніпро» — 41, «Маріуполь» — 28, «Білий 
барс» — 24, «Крижані вовки» — 21.

■

Захист чемпіонського титулу в «плей-оф» «Кременчук» розпочав розгромом «Білого барса».
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -3…-8

 +4…+9

Північ -3…-8

 +4…+9

Центр 0…-5

 +1…+6

Схід +2…-3

 +2…+7

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +2…-3

 0…+5

 — Що з вами, Абраме? Ви 
такi спантеличені.
 — Чому ви так дивуєтеся? У 
мене п’ять дочок і жодного зятя.
 — А що б ви робили на моє-
му місці? Я маю тільки одну доч-
ку і вже п’ятого зятя.

* * *
 — Уявляєш, заходжу я вчора 
ввечері у під’їзд, а там маніяк.
 — Який жах!
 — Він мені те саме сказав.

* * *
  Одеська комуналка:
 — Софочко, вчора з вашої 
кімнати долинали такі дивні зву-
ки.
 — Та нічого цікавого, це був 
ноктюрн Шопена.

 — Нічого собі не цікаво — лу-
нав Шопен, а вийшов таки Додік.

* * *
  Уряд заявив, що підстав для 
підвищення цін немає, тому ціни 
підвищуватимуть без підстав.

* * *
  Дівчина в модному бутіку за-
питує продавця:
 — А можна я надiну ту сукню 
з вітрини?
 — Можна, покупців усе одно 
немає, так, може, хоч глядачі на-
біжать.

* * *
 У віцi 50+ є і недоліки, і пере-
ваги. Поблизу не бачиш маленькі 
букви, зате ідіотів бачиш здале-
ку.

3:0 на користь локдауну
Чи втримається на плаву малий і середній бізнес у випадку чергової карантинної «паузи»

По горизонталі:
 3. Людина, що прагне стати сту-
дентом, абітурієнт. 7. Простір між бу-
динком і його дахом. 8. Гетьман Вій-
ська Запорозького та Правобережної 
України (1663—1665), який прагнув 
відірвати Україну від Московії. 10. 
Місто в Сіверськодонецькому районі 
Луганської області, що потрапило в 
«зону розведення». 11. Обрій, гори-
зонт, небокрай. 12. Титул монарха в 
деяких ісламських країнах. 14. За-
сіб для здійснення ін’єкцій. 16. Єв-
рейська комуна. 17. Ліс під Києвом, 
місце поховання жертв масових реп-
ресій у 30-ті роки. 21. Шахова фі-
гура. 23. Японська мафія. 24. Чо-
ловік, якого брали на сезонні роботи 
чи для допомоги по господарству за 
харчі чи обумовлену плату. 25. Гра-
матична категорія іменника. 26. Ве-
ликий млинець, який росіяни печуть 
на Масляну.
По вертикалі:
 1. Сільськогосподарське зна-
ряддя для розпушування ґрунту. 2. 
Процес демократичної зміни влади, 
що відбувається раз на кілька років. 
3. Людина, яка повернулася з вій-
ни або довго працювала на одному 
місці. 4. Родичка, яка не має нічого 
спільного з голодом. 5. Давній атри-

бут письменників. 6. Потрібний стан, 
до якого доводять товар. 9. Місто на 
Львівщині, де розташований війсь-
ковий полігон. 12. Ісламська держа-
ва на півдня Азії. 13. Старовинна зо-
лота монета в Іспанії та Франції. 15. 
Те, що зазвичай підкреслює прави-
ло. 18. Велика довгохвоста деревна 
ящірка. 19. Рівнинна частина суходо-
лу, абсолютна висота якої не переви-
щує 200 м над рівнем моря. 20. Гро-
шова одиниця Ірану, що була в обігу 
до 1932 року. 22. Найпростіший на-
стил для спання, часто кількаярус-
ний, характерний для в’язниць чи та-
борів. ■

Кросворд №28
від 23 березня

25 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -3...-5, удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -4...-6, удень +6...+8. Яремче: вночi -6...-8, 
удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень +8...+10. Рахiв: 
уночi -4...-6, удень +6...+8.

23 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — 1 см, Плай — 91 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв —  немає, Долина — 13 см, Івано-Франкiвськ — 
немає, Яремче — 7 см, Коломия — немає, Поже жевська 
— 103 см.

Дара ГАВАРРА 

 Днями висхідна зірка Голлівуду Лілі 
Коллінз відсвяткувала своє 32-річчя. Цій 
тендітній ніжній дівчині просто немож-
ливо дати таку купу років, проте це так. А 
ще — беззаперечний факт, що зірка з кож-
ним роком сяє все яскравіше. Починаючи 
з «Білосніжки: помсти гномів», серіалу 
«Емілі в Парижі», дівчина дійшла до філь-
му «Манк», який цього року номінується 
на «Оскар» у 10 категоріях! І це тільки по-
чаток успішної, як гадається, кар’єри ан-
гло-американської актриси.
 Дехто може сказати: ще б пак — iз та-
ким батьком, як у Лілі (Філл Коллінз — 
відомий британський рок-музикант), та 
й не зробити кар’єру. Але відомо чимало 
прикладів, коли діти знаменитостей за-
кінчували алкоголізмом та наркоманією. 
У панни Коллінз — усе навпаки. Батьки 
дівчинки розлучилися, коли їй виповни-
лося лишень 5 років, і мама переїхала з 
донькою у Лос-Анджелес. Лілі закінчила 
елітну школу в Гарварді, а згодом вступи-
ла на факультет журналістики, про яку 
мріяла (попри те, що з дитинства ходи-
ла в драматичний гурток), університету 
Південної Каліфорнії, писала в глянцеві 

журнали, брала інтерв’ю у відомих 
зірок (можливо, не без допо-
моги батька). Проте «за-
світилася» дівчинка на 
модному показі суконь 
від Шанель для так зва-
ного балу прем’єрів 
(коли діти аристок-
ратії та мистецької 
еліти вперше «ви-
ходять у світ») у 
Паризькій опері. 
А далі — кар’єра у 
світі моди, і, попри 
невисокий як для 
моделі зріст — 165 
см, дівчина стала до-
сить популярною в цій 
царині.
 Про подальше зрос-
тання Лілі як особистості вже 
відомо — зйомки спочатку в 
незначних ролях, але з відо-
мими акторами чи у знаме-
нитих режисерів, а там і сла-
ва. За плечима актриси — зо 
два десятки фільмів, та скіль-
ки всього ще попереду! ■

Варка ВОНСОВИЧ 

 Соціальні  мережі вже давно перестали 
бути просто соціальними, адже тепер  на-
віть державні  установи звітують про про-
роблену роботу саме через інтернет.  Ось і 
недавно французька поліція відзвітувала 
у твіт тері  про успішно проведену операцію 
з виявлення та затримання наркодилерів, 
які  перевозили велику партію заборонених 
препаратів (попередньо — екстазі)  на суму 
мільйон євро.  Пакети з підозрілим порош-
ком і  гранулами рожевого кольору відпра-
вили на експертизу в лабораторію. Та який 

ж  були розчарування i  шок у правоохо-
ронців,  коли виявилося,  що то були не 
наркотики,  а. . .  подрібнений полунич-
ний мармелад.
 Для чого перевізник проробив цю 
трудомістку операцію з подрібнення со-
лодощів,  затриманий так і  не пояснив.  І 
все б завершилося приниженням полі-
цейських,  яким довелося б відпустити 
«жартівника» та за сумісництвом люби-
теля «полунички», якби не предмети,  що 
поліція виявила в авто зловмисника.  Як 
з ’ясувалося,  це були крадені  «мобіль-
ники» та апарат для виготовлення. . .  ек-
стазі ,  за яким полювала поліція.  Що ж, 
тепер затриманому вже не відкрутитися 
щодо порошечку в пакетах. . .  ■

ПИЛЬНУЙ!

Солодкий дурман

■

ЗІРКИ

З Білосніжки — в королеви
Лілі Коллінз та її стрімка кінокар’єра

■

Лілі Коллінз.❙

Експертиза покаже...
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