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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,087 грн 

1 € = 32,239 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Притримаємо до зими

В Україні 

зафіксовані 

перші випадки 

захворювання 

на грип

Нинішнє подорожчання гривні 

щодо долара експерти вважають 

тимчасовим і не радять 

наразі продавати «зелений»: 

наприкінці осені він знову подорожчає

стор. 4» стор. 3»

Майбутнє українського тенісу святкує 

день народження, подорожуючи 

країнами Азії
стор. 15»

Павло Шумейко: Уїмблдон 
цього року був моїм 

першим «Шоломом»

Ще рiк тому, за словами народного депутата Дмитра Тимчука, Комiтет Верховної Ради з питань нацiональної безпеки i оборони, провiвши перевiрку на складах боєприпасiв в Українi, 
попереджав Мiноборони про незадовiльну ситуацiю з безпекою на 6-му арсеналi. Пророцтво, на жаль, збулося.
Фото з сайта narodna-pravda.ua.

❙
❙
❙

Ви до нас із Мічигану?

Усе СКЛАДно
На Чернігівщині вибухнули арсенали боєприпасів стор. 2»
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«Зараз украй важливо, аби були виявлені та покарані справжні винуватці подій — на 
найвищому рівні відповідальних, а не знайшли чергового «цапа-відбувайла» з персоналу 
арсеналу. Без цього, як свідчать численні подібні події впродовж останніх років, ми так і 
будемо регулярно свідками чергових вибухів на наших складах боєприпасів».

Дмитро Тимчук
військовий журналіст, координатор групи 

«Інформаційний спротив», народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗА ПОРЕБРИК

Прикрили 
лавочку 
«русского 
міра» 
Окружний 
адміністративний суд 
заборонив діяльність 
обласної громадської 
організації «Русь 
триєдина»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 На Харківщині поменшало ще на 
одну громадську організацію, чле-
ни якої підтримали у 2014 році про-
ект РФ під назвою «русская вєсна». 
«Співробітники спецслужби вста-
новили, що учасники «Русі триєди-
ної», зокрема, були активістами так 
званого Антимайдану, вимагали на-
дання російській мові статусу другої 
державної, здійснювали збір підписів 
із зазначених питань, — повідомила 
прес-служба СБУ. — Вони також на-
полягали на проведенні референду-
му щодо федералізації України та ор-
ганізували низку хресних ходів цент-
ральними вулицями Харкова, під час 
яких закликали до створення фейко-
вої «Харківської народної республі-
ки» із подальшим входженням її до 
складу РФ».
 Кремлівські активісти, за дани-
ми СБУ, під приводом захисту ад-
міністративних будівель також ство-
рювали «дружини народного опол-
чення» та агітаційні пункти для по-
ширення російської символіки. А 
після того як спецпроект «русская 
вєсна» у Харкові зазнав поразки, ма-
сово виїхали до РФ і вже звідти че-
рез соціальні мережі почали розпов-
сюджувати антиконституційні стат-
ті, виправдовуючи дії «ополченців» 
i «відпускників» на Донбасі. Дехто 
з них до цього часу бере участь у бо-
йових діях на боці російських теро-
ристів. 
 За даними СБУ, «Русь триєди-
на» належала до числа громадських 
організацій, які використовуються 
Росією (окрім відкритої агресії в Кри-
му та на Донбасі), в якості так званої 
«м’якої сили». «Встановлено, що з 
використанням легалізованих гро-
мадсько-політичних об’єднань, нау-
ково-експертного, освітянського се-
редовища, інших інформаційних пло-
щин формуються механізми впливу 
на громадську думку з метою деста-
білізації ситуації в нашій державі», 
— йдеться у повідомленні прес-служ-
би відомства.  
 Позов до Харківського адміністра-
тивного суду був поданий Головним 
управлінням юстиції в Харківсь-
кій області на основі фактів, зібра-
них Службою безпеки України. Роз-
гляд справи тривав місяць, після чого 
діяльність філії РФ було забороне-
но. Рішення суду містить посилання 
на відео, де голова «Русі триєдиної» 
називає Харків «Південним захо-
дом Росії», а столичну владу — «хун-
тою». 
 Відповідач не скористався правом 
відкликання на адміністративний по-
зов, тому організація автоматично 
втратила свій офіційний статус. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті ситуація 8 жов-
тня була напруженою, але, як 
і в попередні дні, цілком кон-
трольованою Об’єднаними си-
лами. Російські окупанти 36 
разів відкривали вогонь по по-
зиціях наших військ. При цьо-
му ворог 12 разів застосовував 
озброєння, заборонене Мінсь-
кими домовленостями. Про-
тивник вів прицільний вогонь 
iз мінометів калібру 120 та 82 
мм, озброєння бойових машин 
піхоти, зенітної установки ЗУ-
23-2, гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї.
 Російсько-окупаційні вій-
ська здійснювали обстріли по-
зицій Об’єднаних сил у районі 
населених пунктів Кримське, 
Новотошківське, Катеринів-
ка, Степне, Троїцьке, Лугансь-
ке, Травневе, Авдіївка, Піс-

ки, Красногорівка, Мар’їнка, 
Новомихайлівка, Павлопіль, 
Гнутове, Водяне, Лебединське 
та Широкине.
 Позиції Об’єднаних сил у 
районі Кримського, Лугансь-
кого, Водяного та Лебединсь-
кого окупанти обстрілювали з 
мінометів калібру 120 мм. Вог-
невого впливу з мінометів 82-го 
калібру зазнали опорні пункти 
наших військ поблизу Кримсь-
кого, Новотошківського, Лу-
ганського та Травневого. За-
хисники Широкиного були об-
стріляні iз зенітної установки 
ЗУ-23-2. По оборонцях Ново-
тошківського, Троїцького, Во-
дяного та Лебединського, крім 
того, вели вогонь з озброєння 
бойових машин піхоти.
 У ході бойових дій троє вій-
ськовослужбовців Об’єднаних 
сил отримали поранення. За 
даними української розвід-
ки, впродовж доби понеділка 

п’ятьох окупантів знищено та 
шістьох поранено.
 Станом на 7-му годину ран-
ку вівторка ворог двічі обстрі-
ляв позиції Об’єднаних сил на 
Маріупольському напрямку в 
районі населених пунктів Пав-
лопіль i Широкине з гранато-
метів, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї. Важ-
ке озброєння не застосовували. 
Втрат серед наших захисників 
немає.
 Додамо, що в понеділок у 
Маріуполі, на території 61-го 
військового мобільного госпі-
талю, було відкрито пам’ятник 
військовим медикам, які заги-
нули за час російської агресії. 
А таких героїв, на превеликий 
жаль, полягло 68 (!) за час оку-
пації Росією частини українсь-
кого Донбасу. «Ми урочисто 
відкриваємо пам’ятну стелу 
на їх честь. Одягнувши одно-
строї, лікарі двічі склали при-
сягу: присягу на вірність ук-
раїнському народові та клят-
ву Гіппократа. І перше, і дру-
ге вони виконують iз високим 
професіоналізмом! Честь вам і 
хвала! Вічна пам’ять загиблим, 
які віддали свої життя, ряту-
ючи життя побратимам!» — 
сказав під час урочистої цере-
монії заступник командувача 
Об’єднаних сил iз морально-

психологічного забезпечен-
ня та гуманітарних питань ге-
нерал-майор Олександр Голо-
днюк.
  На пам’ятнику встановле-
но меморіальну дошку, на якій 
зображено військових медикiв 
за роботою у вигляді ангелів із 
крилами за спиною і напис: 
«Військовим медикам, які за-
гинули в боях за Незалежну 
Україну».
 На відкритті пам’ятника 
були присутні представни-
ки духовенства й адміністра-
ції міста, військовослужбовці, 
особовий склад військового гос-
піталю. Священнослужителі 
відзначили, що «немає більшої 
любові, ніж віддати життя своє 
за друзів своїх». Вони подяку-
вали всім військовослужбов-
цям за їхній професіоналізм і 
відданість Україні та побажа-
ли далі успішно виконувати 
військовий обов’язок.
 За проявлений героїзм по-
над 300 військових медиків 
було нагороджено орденами та 
медалями. А санітарний інс-
труктор аеромобільно-десан-
тного батальйону молодший 
сержант Ігор Зінич, який за-
гинув під завалами терміналу 
Донецького аеропорту, посмер-
тно отримав звання Героя Ук-
раїни. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Чергова трагедія, інформація про 
яку миттєво рознеслася країною вранці 
9 жовтня, приголомшила українців: на 
Чернігівщині сталися вибухи на складах 
боєприпасів. Згідно з офіційним повідом-
ленням Генштабу Збройних сил Украї-
ни, «о 3-й годині 30 хвилин надійшла ін-
формація від начальника 6-го арсеналу, 
що в районі населеного пункту Ічня Чер-
нігівської області стався вибух на техніч-
ній території. Масштаб уточнюється. 
 Оперативно повідомлено всі відповід-
ні служби й органи місцевої влади. Ева-
куюють людей. Розгорнуто штаб ліквіда-
ції надзвичайної події. Оперативна група 
на чолі з начальником Генерального шта-
бу прибула на місце події. Проводять від-
повідні обмежувальні заходи по всій те-
риторії Чернігівської області та вздовж 
державного кордону».
 Більш детальну інформацію надали 
в МВС, зазначивши, що вибухи боєпри-
пасів сталися поблизу селища Дружба 
Ічнянського району на території склад-
ських приміщень в/ч А1479 ЗСУ: поже-
жею охоплено близько 682,6 га арсена-
лу Міністерства оборони, з яких 402 га — 
технічна територія.
 Станом на 7-му годину ранку вівторка 
інтенсивність вибухів становила 2-3 вибу-
хи на секунду. У зв’язку з надзвичайною 
подією «Укравтодор» попередив про пере-
криття руху кількома дорогами держав-
ного значення, починаючи з учорашньо-
го ранку.
 Заборонено рух дорогою Р-68 Талалаїв-
ка — Ічня — Тростянець — Сокиринці — 
/Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від 
Парафіївки в сторону Ічні; закрита доро-
га Т-25-27 Новий Биків — Ічня від перех-
рестя з дорогою Р-67 Чернігів — Ніжин — 
Прилуки — Пирятин у бiк Хаєнки — Мо-
настирища — Ічні; закрито рух дорогою 
Т-25-24 Борзна — Ічня — Прилуки з боку 
Плисок у бiк Ічні i з боку дороги Н-07 до 
Ічні.

 Зона дії надзвичайної ситуації через 
інцидент — 16 км.
 За інформацією ДСНС, о 04:22 закри-
ли повітряний простір у радіусі 30 кіло-
метрів, рух залізничного та автомобіль-
ного транспорту призупинено. Евакуйо-
вано близько 12 тисяч осіб (у тому числі 
й Ічнянську лікарню).  
 До локалізації надзвичайної ситуа-
ції на 6-му арсеналі залучено штатний 
пожежний танк ГПМ-54, ще 4 пожеж-
ні танки доставили пізніше та посили-
ли заходи з локалізації зони лиха. Також 
працює автоцистерна на базі автомобіля 
КамАЗ і дві автоцистерни на базі автомо-
біля МАЗ. До евакуації населення залу-
чили ще понад 20 автобусів Ічнянської 
районної державної адміністрації Чер-
нігівської області.
 Додамо, що, як стверджують офі-
цери, які служили на Чернігівщині, 
в 2014—2016 роках із чималеньких іч-
нянських складів наземного та підзем-
ного зберігання вивозили й легально-не-
легально продавали фірмам-прокладкам 
боєприпаси буцімто на Кавказ. І це в той 
час, коли нашим бійцям на фронті не вис-
тачало тих же боєприпасів. 
 За розповідями місцевих жителів із 
навколишніх сіл, гучні вибухи було чути 
за кілька десятків кілометрів, у декого з 
селян навіть знищено оселі.
 Наразі повідомляють, що жертв не-
має, про причини вибуху чи постражда-
лих унаслідок інциденту жодної інфор-
мації. Навряд чи ми отримаємо швидку 
офіційну відповідь і щодо розслідуван-

ня ічнянської трагедії, але найперекон-
ливішими є такі варіанти: диверсія воро-
га (адже війні з Росією кінця не видно) або 
ж наше нехлюйство чи... умисне знищен-
ня доказів нестачі боєприпасів.
 Чому досi не зроблено жодних вис-
новків, адже майже щороку трапляють-
ся подібні масштабні інциденти на скла-
дах боєприпасів по всій території Украї-
ни, та ще й під час російсько-української 
війни? Згадаймо лише останні з них ми-
нулого року: в березні — на складах ар-
тилерійських боєприпасів на околиці Ба-
лаклії, що на Харківщині, та у вересні — 
на складах боєприпасів біля Калинівки 
на Вінниччині. 
 І хоча після цих інцидентів уряд виділив 
100 мільйонів гривень для захисту об’єктів 
зберігання боєприпасів ЗСУ, але, як бачимо, 
результати захисту — нульові.
 За фактами вибухів на складі боєпри-
пасів у Чернігівській області військо-
ва прокуратура Центрального регіону 
України розпочала кримінальне прова-
дження. На місці події працює штаб на 
чолі з Прем’єр-міністром Володимиром 
Гройсманом, а також оперативна гру-
па, яку очолює начальник Генштабу ЗСУ 
Віктор Муженко, і група військових про-
курорів на чолі з військовим прокурором 
Центрального регіону. Досудове розслі-
дування доручено слідчому відділу Уп-
равління СБУ в Чернігівській області. 
 Президент Петро Порошенко терміново 
викликав силовиків для доповіді у зв’язку 
з ситуацією, що склалася, й доручив уряду 
надати всю необхідну допомогу людям. ■

НА ФРОНТІ

«Доки» на передовій
На Донбасі 68 військових медиків загинуло 
за час російсько-української війни

■

ЗОНА ЛИХА

Усе СКЛАДно
На Чернігівщині вибухнули 
арсенали боєприпасів

■

Снаряд, що не розірвався, застряг в асфальті на спорожнілому подвір’ї.❙
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Ви до нас 
із Мічигану?
В Україні зафіксовані перші 
випадки захворювання на грип
Катерина БАЧИНСЬКА

 Осінь приходить не одна, а з новими вірусни-
ми захворюваннями, кажуть лікарі. Незважаючи 
на теплу погоду, цьогоріч грип до України завітав 
набагато раніше сезонного захворювання. Медики 
визнали, що ситуація незвичайна. Три сім’ї звер-
нулися в одну з лікарень Києва з однаковими симп-
томами: висока температура, головний біль і слаб-
кість. Після проведення аналізів у всіх підтвердив-
ся грип групи В. Хворих госпіталізували. Медики 
попереджають, що цього року будуть циркулюва-
ти три штами вірусу. Це «Мічиган», який у народі 
називають свинячим грипом. Він найбільш небез-
печний, бо швидко розвивається і викликає важкі 
ускладнення. Ще два — це «Сінгапур» і «Колора-
до», які також раніше курсували в Україні. Те, що 
віруси вже активізувалися, підтвердили і в одній зі 
столичних аптек, адже попит на ліки суттєво зріс, 
люди намагаються убезпечити себе від хвороби. 
«Купують від грипу противірусні препарати та ін-
терферони, хоча важко визначити, хворіє людина 
на грип чи ГРЗ, просто має всі ознаки та симптоми 
застуди й грипу, такі як головний біль, підвищен-
ня температури, біль та ломота в тілі, закладеність 
носа й біль у горлі», — коментує «УМ» фармацевт 
Людмила Коваль. Також зазначає, що досить час-
то люди приходять до аптеки, не консультуючись 
із лікарем, таким чином самі собі шкодять. Адже в 
аптеці чітко не можуть визначити — чим саме лю-
дина хворіє. «У першу чергу, все-таки ми рекомен-
дуємо звернутись до лікаря, бо кожен має розумі-
ти небезпечність захворювання», — додає фарма-
цевт.
 А от як найкраще лікувати новий грип — лікарі 
поки самі не знають і попереджають, що вірус гру-
пи В пройшов мутацію і змінився, тому ті, хто пе-
рехворів ним раніше або був вакцинований, також 
можуть заразитися. Перш за все, фахівці радять 
вакцинацію. Проте вакцини в Україні поки в до-
статній кількості немає. Адже вірус пройшов му-
тацію, і необхідно знати, яка саме вакцина може 
точно підійти. «Вакцину очікуємо ближче до кін-
ця цього місяця», — коментує «УМ» лікар-тера-
певт столичної лікарні Віктор Тараненко. «Поки 
ж радимо людям, перш за все, при перших ознаках 
звертатися до медичних закладів, а вже як саме лі-
куватися — порадить лікар. Адже вагітним, дітям 
та людям із хронічними захворюваннями має бути 
призначено особливе лікування». Безплатної вак-
цини цього року не буде. Тому українцям варто 
підготувати від 200 до 300 гривень. Вакцину за-
куплять — французьку та корейську. Перша вже 
пройшла державний контроль, її ціна складе 300-
350 гривень. Друга буде трохи дешевшою, у межах 
250 гривень. Фармацевт Людмила Коваль підтвер-
джує, що поки вакцини недостатньо, проте до кін-
ця жовтня ця проблема зникне: «Альтернатива 
вакцинації — це противірусні препарати, але не іс-
нує конкретного засобу, який би давав найкращий 
результат у лікуванні грипу. Багато залежить від 
ступеня тяжкості захворювання, чим пацієнт ліку-
вався до того або ж від типу вірусів. За сучасними 
протоколами лікування, грип має включати в себе 
такі пункти: це вакцинація, особливо перед почат-
ком епідемії, прийом противірусних препаратів і 
прийом препаратів із групи інтерферону та препа-
ратів, які діють на підвищення імунітету. Вакци-
нація є економічно вигідною, бо, вколовши її один 
раз, пацієнт оплачує вартість вакцини і убезпечує 
себе від подальших витрат при захворюванні».
 Активну ж циркуляцію грипу медики очікують 
наприкінці листопада — на початку грудня. Пік 
захворювання прогнозується в січні, а ось закін-
читься епідеміологічний сезон пізно — не раніше 
травня. Нагадаємо, кожного року від різних шта-
мів грипу страждає близько 6 мільйонів українців 
і лише менше одного відсотка жителів країни роб-
лять щеплення для профілактики цих захворю-
вань. Із трьох типів вірусу грипу, які очікуються 
цього року, українці масово хворіли тільки «Мічи-
ганом». Він розвивається швидко і дає дуже тяж-
кі ускладнення у вигляді пневмонії, менінгіту та 
енцефаліту. Як повідомляє МОЗ, до вірусів грипу 
більш схильні люди з хронічними захворювання-
ми, діти до 5 років, вагітні жінки, люди віком від 
65 років, вчителі та медичні працівники. Цим ка-
тегоріями щеплення потрібно робити в першу чер-
гу. ■

■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 18 вересня 2018 року Львівсь-
ка обласна рада більшістю голосів 
ухвалила рішення про обмеження 
російськомовного продукту. Проте 
лідеру організації  «Український 
вибір» це не сподобалось, мовляв, 
таким чином, порушуються  права 
російськомовних громадян.
 За словами В. Медведчука, мо-
раторій, який депутати ухвалили,  
провокує «розпалювання міжна-
ціональної ворожнечі», порушує 
не тільки українське законодавс-
тво, а й міжнародні правові акти, 
зокрема ст. 10 Конституції Украї-
ни і закони «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про культу-
ру», «Про національні меншини 
в Україні», «Про засади запобіган-
ня та протидії дискримінації в Ук-
раїні».
 Тож організація  «Українсь-
кий вибір — Право народу» вважає  
таке рішення антиконституційним 
та дискримінаційним, вимагає виз-
нати недійсним і призупинити  його 
дію в порядку забезпечення судово-
го позову.  
 «Виходячи зі своїх статутних 
цілей і завдань, Громадський рух 
«Український вибір — Право наро-
ду» захищає і буде захищати кон-
ституційні права громадян. Так, у 
Львові представники «Українсько-
го вибору» в судовому порядку про-
довжують боротьбу за захист Мону-
мента бойової слави радянських зб-
ройних сил, знищення якого безпід-
ставно вимагають ура-патріотичні, 

націоналістичні сили. Ми не допус-
тимо переписування нашої історії 
на догоду політичній доцільності! 
Ми не допустимо порушення кон-
ституційних прав громадян! А мо-
раторій, введений Львівською обл-
радою, — це і є яскравий приклад 
порушення конституційних прав 
українців», — резюмував Віктор 
Медведчук.
 Погляди проросійського полі-
тика жителі Львова абсолютно не 
поділяють, а навпаки, вважають 
їх абсурдними й провокативними. 
Медведчук уже вкотре відкрито 
демонструє власну  антиукраїнсь-
ку позицію, за що його  вимагають 
притягнути до відповідальності.  
Аби не допустити медведчуківсь-
кого реваншу, небайдужі громадя-
ни біля будівлі прокуратури Львів-
щини провели акцію протесту, ос-
новними вимогами якої було недо-
пущення до влади проросійських 
політиків, зокрема Віктора Мед-
ведчука, та припинення мовлення 
проросійських телеканалів.
 Цей захід був аналогічним ак-

ції у Києві, що відбулась трохи 
раніше біля Генеральної прокура-
тури України. У столиці також ви-
магали  завершити розслідування 
щодо Медведчука, притягнути його 
до кримінальної відповідальності, 
припинити мовлення підконтроль-
них йому телеканалів.
 У Львові до акції долучились 
організації «Правий сектор», то-
вариство «Просвіта», Товариство 
політичних в’язнів та репресова-
них, резерв дивізії «Галичина», 
Ліга українських жінок, Молодіж-
ний націоналістичний конгрес та 
інші. Свої промови виголосили поет 
і громад ський діяч Ігор Калинець 
та голова Львівського обласного то-
вариства політв’язнів та репресова-
них Петро Франко.
 Як відомо, Віктор Медведчук — 
кум президента Росії Володимира 
Путіна та займає проросійську по-
зицію. «Український вибір» стояв 
на позиціях федералізації Украї-
ни, коли Російська Федерація оку-
пувала Крим та розв’язала війну 
на Донбасі. ■

«П’ЯТА КОЛОНА»

А Медведчук — проти
ГО «Український вибір» у суді оскаржує 
мораторій на використання російської мови 
в культурному просторі Львівщини

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Напередодні Дня вчи-
теля в Інституті після-
дипломної освіти в Дніпрі 
Олег Ляшко зустрівся з 
представниками цієї про-
фесії. Розповів, що і сам 
закінчував Педуніверси-
тет ім.Сковороди в Хар-
кові, тому вважає себе їх-
нім колегою. Пригадав 
своїх вихователів, учи-
телів, викладачів та роз-
повів, яку зарплату для 
освітян вибиває з держ-
бюджету.
 «Моя перша освіта здо-
бута у Харківському пед-
університеті ім. Сковоро-
ди. Після інтернату мене 
одразу не взяли. Поступив 
аж у 24 роки. Але це не 
завадило мені стати тим, 
ким я є зараз. Нам треба 
навчати тих, хто піднімає 
економіку. А зараз у кож-
ному райцентрі готують 
економістів та юристів. 
Потім вони з диплома-
ми на базарах торгують. 
Тому ми добиваємося від-
новлення державного фі-
нансування профтехосві-
ти і підвищення зарплат 
педагогам, у тому чис-
лі — працівникам дитя-
чих навчальних закладів 
і ПТУ. Я зроблю все, щоб 
змусити владу знайти на 
це кошти в держбюджеті. 
За нашими підрахунками, 
зарплата педагога-почат-
ківця повинна бути 8-10 
тисяч гривень, педагога з 
досвідом — 25 тисяч. При 
цьому ніякої зрівнялів-
ки бути не повинно, коли 
один працює 20 років, ін-
ший — тільки після інс-
титуту, а отримують од-
наково. Чим довше люди-
на працює — тим більша у 
неї має бути зарплата», — 
підкреслив політик.
 Олег Ляшко розповів 
про своїх учителів, імена 
яких пам’ятає досі.
 «У 90-му році я закін-
чив Борзнянську школу-

інтернат на Чернігівщині. 
До цього 5 років був у При-
луцькому дитбудинку. В 
мене життя було складне, 
три інтернати поміняв. 
З одного мене вигнали у 
шостому класі, бо ставив 
забагато питань учите-
лям. Я завжди був розум-
ний. Пам’ятаю свого вчи-
теля фізкультури Басая 
Олексія Івановича. На 
жаль, він уже покійний 

— розбився на мотоциклі. 
Пам’ятаю Ольгу Михай-
лівну Коргун, яка піклу-
валась про мене у Прилу-
цькому дитбудинку. Га-
лину Василівну Гайку і 
Галину Іванівну Архипен-
ко, які виховували мене у 
Яблунівській школі-ін-
тернаті. Галину Сергіїв-
ну Горду — мого класного 
керівника у Борзнянсько-
му інтернаті...  Через моє 

життя пройшли тисячі 
людей, з якими я спіл-
кувався, але своїх улюб-
лених учителів я завжди 
пам’ятаю — як їх звати, 
коли вони народилися, де 
живуть, що викладають. 
Я бажаю, щоб ви завж-
ди були у серці ваших уч-
нів і вони вас пам’ятали, 
як я своїх», — підсумував 
Ляшко, звертаючись до 
вчителів. ■

Олег Ляшко часто навідується в гості до своїх виховательок з Яблунівського інтернату — 
Галини Василівни та Галини Іванівни.

❙
❙

СВЯТО

«Вдячних учнів 
та гідних зарплат»
Олег Ляшко привітав усіх учителів України зі святом 
i згадав своїх педагогів

■



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Минулого тижня, як могли побачити 
клієнти українських обмінних пунктів, 
черговий етап «гривнепаду» зупинився: 
наша національна валюта навіть трохи 
подорожчала щодо основних світових 
валют. Така ситуація призвела до появи 
сподівань на черговий етап здорожчання 
гривні, що ми спостерігали влітку. Втім 
аналітики не бачать аж настільки хоро-
ших перспектив нашої валюти. 

Подорожчання нафти — мінус, 
подорожчання зерна — плюс 
 Минулого тижня дорожчала не тіль-
ки гривня. Подібні процеси почали відбу-
ватися в решті країн колишнього СРСР. 
Наприклад, у Казахстані курс долара 
за тиждень знизився з 374 до 353 тенге, 
або на 5,5%. Зростання спостерігалося у 
російського і білоруського рубля.
 «Якщо дивитися на ситуацію ще шир-
ше, з точки зору валют країн з економікою, 
що розвивається, то і там ситуація глобаль-
но поліпшується після серпневого падіння. 
Це пов’язано з тим, що низка центробан-
ків, наприклад, у Туреччині і Росії, під-
няла ключові ставки, а ще один генератор 
глобальної нестабільності — Аргентина — 
отримав від МВФ обіцянку екстреної до-
помоги», — сказав старший аналітик ком-
панії «Альпарі» Вадим Іосуб.
 На думку експертів, стримувати де-
вальвацію гривні буде очікування віднов-
лення співпраці з МВФ. Позитивне рішен-
ня щодо виділення кредитних коштів зні-
ме спекулятивний тиск на національну 
валюту. Утім, якщо Фонд не поспішати-
ме, то нічого хорошого українську валю-
ту не чекатиме. 
 «Я вважаю, що курс буде практично та-
ким же, як і у вересні. Триватимуть коли-
вання, уповільнена девальвація, але яки-
хось істотних потрясінь очікувати не вар-
то. Долара по 30 не буде однозначно, а й по 
25 — теж не варто очікувати. Може, поба-
чимо 28,5, потім 28,9», — каже президент 
Українського аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко. «Зростання цін на нафту 
на зовнішніх ринках, за яким підуть зрос-
тання цін на вугілля і газ, провокує потре-
би в додатковому імпорті, а значить, мати-

ме місце подорожчання долара. Але ці ж 
процеси породжують і зворотні: зростан-
ня цін на агропродукцію і продукцію ме-
талургії. Значить, Україна може отрима-
ти додаткову експортну виручку від цих 
товарів, що матиме стабілізуючий вплив 
на гривню», — погоджується з ним еконо-
мічний експерт Борис Кушнірук.

Судний місяць — грудень
 Існують також суто внутрішні при-
чини, іноді адміністративні, які також 
мають вплив на динаміку гривні. «Коли 
Мінфін буде розміщувати облігації, відра-
зу гривня буде девальвувати... Як тільки 
емісія закінчилася — пішла ревальвація», 

— продовжує Кушнірук. Олександр Охрі-
менко пояснив останнє валютне коливан-
ня саме цією причиною. «Нещодавно Мін-
фін розмістив облігації, і ми побачили де-
вальвацію. Зараз він припинив їх випуск 
— і сталася невелика ревальвація», — го-
ворить Олександр Охріменко.
 А тому, на думку експертів, роль де-
ржавних інститутів у забезпеченні стабіль-
ного курсу гривні є значно вищою, ніж за-
ведено вважати. «Необхідно підняти ціни 
на газ, а також ухвалити узгоджений з 
Міжнародним валютним фондом Держ-
бюджет на 2019 рік. Після ухвалення зба-
лансованого бюджету доволі оптимістич-
но виглядає перехід у наступному році на 

нову програму співпраці з МВФ, яка може 
зняти спекулятивні ризики на весь рік ви-
борів», — сказав Андрій Шевчишин, стар-
ший аналітик Forex Club в Україні.
 Підтримку гривні, за його словами, на-
дадуть інтервенції НБУ, висока облікова 
ставка й активізація абсорбування грив-
невої ліквідності через інструменти бор-
гового ринку. «У вересні ринок отримав 
курс на 28,5 грн. за долар, І, ймовірно, 
регулятор втримає цей рівень у жовтні. 
Нижня межа діапазону перебуватиме на 
рівні 28 грн. за долар. Ця відмітка у вере-
сні виявилася доволі потужною, і ринок, 
попри доволі оптимістичні очікування із 
приводу перемовин з МВФ, так і не зміг її 
подолати», — додає він. 
 Негативно на гривні, за словами 
Шевчишина, відіб’ється закупівля енер-
горесурсів для опалювального періоду на 
тлі підвищення цін на газ і нафту, а також 
зростаючий попит на валюту з боку насе-
лення. «Ризики для гривні пов’язані і з 
глобальними тенденціями — зміцненням 
долара США проти світових валют на тлі 
жорсткої політики Федеральної резервної 
системи Америки й очікуваннями підви-
щення облікової ставки в грудні. Це тяг-
не за собою відтік капіталу з ринків, що 
розвиваються, а також тисне на валюти 
розвинених країн. У результаті девальва-
ції локальних валют український експорт 
стане неконкурентним, гривня буде слаб-
шати», — прогнозує експерт.
 Додасть негативу і торговельна вій-
на між США і Китаєм, яка вже призвела до 
гальмування глобальної торговельної актив-
ності і падіння цін на сировину, крім на-
фти. У зв’язку з цим знижуються валютні 
надходження від українських експортерів 
і збільшується дисбаланс ринку. ■
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В асортименті — 
тільки «Центроенерго» 
 Продаж державного майна в 
Україні в рамках великої прива-
тизації переноситься на наступ-
ний рік. Про це заявив сам ви-
конувач обов’язків голови Фон-
ду держмайна Віталій Трубаров, 
який констатував, що продаж 
більшості об’єктів великої при-
ватизації відбудеться вже в 2019 
році. Він також зазначив, що до 
кінця нинішнього року можли-
ва приватизація тільки «Центр-
енерго».
 Найбільший топовий об’єкт, 
який мав стати новою «Кри-
воріжсталлю», уряд вирішив 
виставити на продаж — 78,3% 
держпакета акцій компанії — зі 
стартовою ціною в 5,984 млрд. 
гривень. Конкурс з продажу 
«Центренерго» відбудеться на-
прикінці листопада. Передба-
чається, що бюджет зможе от-
римати кошти від продажу ще 
в грудні 2018 року. Радником 
при підготовці компанії до про-

дажу була призначена компанія 
«Ернст енд Янг». 
 Утім, порівняння із кри-
ворізьким аукціоном, коли за 
один завод вдалося виручити 4,8 
млрд. доларів, продажна ціна 
зросла у порівнянні зі стартовою 
у 2,4 раза, а повторна реалізація 
об’єкта принесла до бюджету у 
шість разів більше, ніж перша 
спроба, м’яко кажучи, кульгає. 
І це попри те, що влада країни ак-
тивно організовує зустрічі з ін-
весторами, у тому числі й за кор-
доном. Але далі розмов справа не 
йде. 
 «Інвестори цікавляться при-
ватизацією лише енергокомп-
лексу, решта сфер — поки непри-
вабливі, — зазначає президент 
УСПП Анатолій Кінах. — Вели-
ка і мала приватизація в політи-
ці нинішнього уряду — це лише 
спроба наповнити бюджет та, за  
можливості, збалансувати його. 
Котрий рік закладаються очіку-
вані прибутки в мільярди гри-
вень (на 2018р. — 22 млрд. грн., 

на 2019 рік — 17 млрд. грн.), про-
те вони вже з очевидною регуляр-
ністю не виконуються». 

Не звітувати, а готувати 
об’єкти до продажу
 Причина, на думку експер-
тів, — несприятливий інвести-
ційний клімат та відсутність не-
обхідного рівня прозорості й сис-
темності у підготовці великих 
об’єктів до продажу. Жодні пе-
редприватизаційні підготовки, 
жодні плани підвищення ефек-
тивності підприємств, фахові до-
мовленості з потенційними ка-
піталовкладниками щодо збере-
ження робочих місць, виробни-
чого профілю підприємства не 
забезпечують ефективну прива-
тизацію. За кордоном говорять 
про український секонд-хенд, 
саме так характеризуючи так зва-
ну «велику стратегічну привати-
зацію» в часи, коли в країні війна 
та тривала політична нестабіль-
ність. Усім зрозуміло, що вартість 
активів за таких умов різко падає, 

отже, цей процес перетворюється 
на своєрідний фарс. 
 «Турбіни атомної енерге-
тики, енергетичне машинобу-
дування — ця продукція про-
дається в десятки країн світу та 
працює і може працювати з ве-
личезними прибутками. Це ще 
раз доводить: справа не у фор-
мі власності підприємства, а в 
ефективному менеджменті. На-
разі все, що ще цікавить інвес-
торів, — енергетичний комп-
лекс України. І Україна згодна 
«ділитися» навіть такою стра-
тегічно важливою сферою», — 
сказав Анатолій Кінах. 
 На думку низки експертів, 
приватизацію потрібно прово-
дити на основі чітких планів, 
провівши попередню роботу з 
оцінки, можливо, частково мо-
дернізації підприємств. Щодо 

стратегічних підприємств, для 
початку варто ввести держав-
ний антикризовий менедж-
мент, зробити розрахунки, чи є 
можливість тому чи іншому за-
водові залишитися «на плаву». 
Визначивши перелік об’єктів 
до приватизації, потрібно чіт-
ко озвучити її умови: розвиток 
соціальної та екологічної сфе-
ри в регіоні, нові робочі місця, 
технологізацію виробництва, 
збільшення наукоємності то-
варів, що випускаються, тощо. 
 «І якщо ми вже запрошує-
мо інвесторів, то варто домови-
тися, які функції, обсяги вироб-
ництва підприємство збереже 
після продажу. Бо для економі-
ки невигідно, якщо новий влас-
ник виснажить його за 3-5 років 
і піде з національного ринку», 
— переконаний Кінах. ■

Насолоджуватися порівняно дешевим доларом українцям залишилося недовго.
Фото з сайта akket.com.

❙
❙

НАШІ ГРОШІ 

Притримаємо до зими
Нинішнє подорожчання гривні щодо долара експерти вважають тимчасовим 
і не радять наразі продавати «зелений»: наприкінці осені він знову подорожчає

■

ПРОДАТИ ВСЕ! 

Роздержавлення: фальстарт… 
Початок нещасливої «великої» української приватизації 
переноситься на наступний рік. 
Наразі покупців цікавлять лише енергетичні об’єкти

■

Західні інвестори розглядають українські державні об’єкти як секонд–хенд
і готові торгуватися лише за підприємства енергетичного сектору.
Фото з сайта delo.ua.

❙
❙
❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Нещодавно стало офіційно відомим те, про що більшість галузевих експертів здогадувалася ще рік тому: 
чергова спроба запустити велику українську приватизацію приречена на провал. Відтак залишаються не-
виконаними певні статті Державного бюджету 2018 року, які мали наповнюватися доходами від розде-
ржавлення, а значна частина державних підприємств позбулася нагоди отримати ефективного власника.
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Оксана СИДОРЕНКО

Під час прес-конференції, присвяченої 
презентації «Моніторингу земельних 
відносин в Україні, 2016—2017: відкриті 
дані про земельні ресурси», представ-
ники Міністерства агрополітики та пар-
ламенту пояснювали ситуацію на ринку 
землі. Повідомили й ключові умови, 
за яких мораторій на продаж земель 
сільгосппризначення може бути знято.

Помораторити на публіку
 «І представники Мінагро, і представ-
ники Держгеокадастру вже заявляли: 
немає юридичної необхідності прий-
мати закон України щодо подовжен-
ня мораторію на рік, два, три чи чоти-
ри. Мораторій буде знятий лише в тому 
випадку, коли приймуть закон про обіг 
земель. Це визначає земельний кодекс 
України. Коли говоримо про зняття 
мораторію на продаж або будь-які дії з 
сільськогосподарськими землями, ми, 
швидше, маємо на увазі психологічний 
ефект», — заявила заступник міністра 
Мінагрополітики та продовольства Ук-
раїни Олена Ковальова.
 У свою чергу, народний депутат Ле-
онід Козаченко звернував увагу учасни-
ків заходу на той факт, що в Україні віль-
ний доступ до інформації і так переви-
щує показники європейських країн. Але, 
коли мова заходить про відкриття ринку 
землі, зустрічаємося з проблемами, які 
поки що залишаються невирішеними. 
«Навіть при тій відкритості, яка в нас 
сьогодні є, я, наприклад, не маю проблем 
із доступом до інформації про землі при-
ватного користування. Можна без жод-
них проблем дізнатися, хто користуєть-
ся нею, кому вона належить, хто її взяв в 
оренду і таке інше. А от державна земля 
— отримати інформацію про неї досить 
складно. Взяти, наприклад оці чоти-
ри мільйони гектарів, які зараз перебу-
вають в управлінні державних органів. 
Дізнатися, хто їх обробляє, неможливо, 
навіть використовуючи новітню систе-
му моніторингу від Світового банку. Тут 
іще багато треба доопрацьовувати», — 
заявив Козаченко. За його словами, та-
кож дуже важливо вирішити питання 
рейдерства та захоплення земель. Реєст-
рація оренди землі сьогодні відбуваєть-
ся через два органи: нотаріальні контори 
та державні реєстратори. База, яку вико-

ристовують реєстратори, перебуває у де-
ржпідприємства «Національні інформа-
ційні системи» (НАІС). База закрита, її 
не видно. І коли реєструються деякі пра-
вочини, то нотаріус не бачить цієї інфор-
мації. І така закритість породжує багато 
незручностей.
 Депутат закликав представників 
Світого банку дослідити і допомогти ви-
рішити цю проблему за допомогою на-
явних можливостей та доступних ре-
сурсів. 

А гроші де брати?
 Щодо відкриття земельного ринку 
Козаченко наголосив: «Верховна Рада го-
това до відкриття земельного ринку, але 
досі лишилися проблеми, на які не знай-
дені відповіді. За попередніми розрахун-
ками, якщо зараз відкрити ринок, то 
майже 10 відсотків землі буде виставле-
но на продаж. А для цього треба близько 
6 мільярдів доларів. Скажіть, будь лас-
ка, представники Світового банку, — де 
взяти такі кошти фермерам, щоб купи-
ти цю землю? Для цього потрібний до-
ступ до середніх та довгострокових ре-

сурсів. Їх не може дати ні підрозділ Сві-
тового банку IFC (його можливості обме-
жені 250-600 мільйонами доларів США), 
ні будь-яка інша міжнародна фінансова 
інституція. Ми дуже просили, щоб в Ук-
раїні був створений іпотечний банк, в 
якому держава повинна мати контроль-
ний пакет акцій, а частину акцій може 
мати IFC. Тому що участь IFC у цьому 
проекті, в першу чергу, унеможливить 
корупцію. Далі, залучити до участі про-
фесійних менеджерів у цей банк, створи-
ти міжнародну фінструктуру. І ось тоді 
можна використати 4 мільйони гектарів 
земель у якості застави для отримання 
фінансування. Це питання потрібно ви-
рішити обов’язково, бо без відповідей на 
нього парламент не прийматиме рішен-
ня. Для України не проблема залучити 
кошти. Ваші $250-400 мільйонів, які ви 
готові надавати через українські банки 
під 30 відсотків на 5 років, забудьте про 
це», — заявив Леонід Козаченко.
 Також, за його словами, потрібно пе-
редбачити запобіжники, які унемож-
ливлять придбання іноземцями цих зе-
мель. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 В офісі Представництва 
Світового банку в Україні 
презентували другу хвилю 
моніторингу земельних від-
носин (2016-2017 роки) та 
другий статистичний щоріч-
ник.
 Моніторинг земельних 
відносин — платформа, на 
якій систематизовано та уза-
гальнено інформацію про во-
лодіння, користування і роз-
порядження земельними ді-
лянками. Це єдина структу-
рована база різних масивів 
даних: кількості зареєстро-
ваних у Державному земель-
ному кадастрі земель та за-
реєстрованих прав на них у 
Державному реєстрі речо-
вих прав на нерухоме майно, 
ринкових транзакцій із зе-
мельними ділянками, спла-
чених податків, судових 
спорів тощо. За інформацією 
Держгеокадастру, загалом у 
ній враховано 65 показників. 
Дослідження акумулювало 
дані шести відомств: Держ-
геокадастру, Мін’юсту, Де-
ржавної фіскальної служби, 
Держстату, Держводагент-
ства, Державної судової ад-

міністрації. Вперше моніто-
ринг земельних відносин на 
основі даних 2014-2015 років 
оприлюднено у вересні 2015 
року.
 Україна стала першою у 
світі країною, яка затверди-
ла такий інноваційний інс-
трумент, як моніторинг зе-
мельних відносин, на зако-
нодавчому рівні. «Завдяки 
обміну інформацією нам вда-
лося встановити повноту де-
ржавних даних про земель-
ні відносини. Повноцінний 
моніторинг дає можливість 
ідентифікувати слабкі сто-
рони у діяльності органів 
влади в регіонах і вжити від-
повідних заходів», — каже 
виконувач обов’язків голови 
Держ геокадастру Олександр 
Колотілін. 
 За словами заступника 

міністра аграрної політики 
Олени Ковальової, наступ-
ним етапом співпраці зали-
шається створення автома-
тизованої системи збору да-
них про земельні відносини, 
яка стане інтегруючою ін-
формаційною мережею для 
суб’єктів моніторингу. Це за-
безпечить новий рівень про-
зорості у земельних відноси-
нах та дозволить зосередити 
зусилля на поліпшенні ви-
користання земель і створи-
ти умови для проведення зе-
мельної реформи.
 Ознайомитись із дослі-
дженням можна за посилан-
ням http://land.gov.ua/wp-
content/uploads/2018/10/
monitoring.pdf
 Моніторинг земельних 
відносин (система збору, збе-
реження та оприлюднення 

набору даних та показників 
щодо стану земельних від-
носин в Україні) проводить-
ся на рівні районів та міст 
обласного підпорядкуван-
ня, міст Києва та Севасто-
поля. Проведення постійно-
го моніторингу земельних 
відносин в Україні передба-
чене постановою Кабінету 
Міністрів від 23 серпня 2017 
року № 639 «Про реалізацію 
пілотного проекту щодо про-
ведення моніторингу земель-
них відносин та внесення 
змін до деяких постанов Ка-
бінету Міністрів України». 
Дослі дження розроблене у 
рамках проекту «Підтрим-
ка реформ у сільському гос-
подарстві та земельних від-
носинах», який реалізуєть-
ся за фінансової підтримки 
Світового банку. ■

З яблуком до Індії
 Посольство України в Республіці Індія за участі 
Держ продспоживслужби, Міністерства агрополітики 
України та Міністерства сільського господарства та 
добробуту фермерів Індії розглядає включення Ук-
раїни до списку держав-експортерів окремих видів 
плодово-ягідної продукції до своєї країни. Зокрема, 
на порядку денному експорт українських яблук. «Ми 
отримали офіційний лист від індійських колег щодо 
постачання пробних 8-9 експортних партій українсь-
ких яблук на ринок Індії з умовою дотримання певних 
вимог», — повідомила заступник міністра аграрної 
політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева. 
Обов’язкова умова експорту пілотної партії українсь-
ких яблук до ринку Індії: дотримання певного тем-
пературного режиму під час передвідвантажуваль-
ної холодильної обробки, яка має підтверджуватися 
відповідними фітосанітарними сертифікатами, ви-
даними уповноваженим органом країни походження 
продукції або реекспорту. Триває діалог з компетен-
тним органом індійської сторони щодо переліку ка-
рантинних організмів, заборонених для імпорту до 
Індії. Після отримання повної інформації щодо фіто-
санітарних вимог Індії можна буде говорити про те, 
що експорт українських яблук до країни відкрито. Ін-
формацію щодо фітосанітарних вимог до українсь-
ких яблук, які експортуються до Індії, буде розміще-
но на сайті ДПССУ.

Техніка по стандарту
 Завершилася робота міжнародної місії з пи-
тань оцінки відповідності сільськогосподарської 
та лісогосподарської техніки TAIEX. Захід відбувся 
за підтримки проекту ЄС «Підтримка впроваджен-
ня сільськогосподарської та продовольчої політи-
ки в Україні» із залученням представників Мінеко-
номрозвитку, Мінінфраструктури, Держпродспо-
живслужби, науковців, органів оцінки відповідності 
та профільних асоціацій. Експерти ЄС ознайомили 
українську сторону з практичним застосуванням від-
повідного законодавства Євросоюзу та надали реко-
мендації, як саме створити Технічний регламент за-
твердження типу та нагляду за ринком сільськогос-
подарських та лісогосподарських транспортних за-
собів. 

Експортна динаміка
 За січень-серпень 2018 року зовнішньоторго-
вельний обіг продукції агропромислового комплексу 
досяг $15 мільярдів, з яких експорт продукції аграр-
ного сектору становить $11,5 мільярда, або 37,3 від-
сотка від загального експорту України. Український 
агроекспорт, за повідомленням прес-служби Міна-
грополітики, зріс за цей час на $65,6 мільйона порів-
няно з аналогічним періодом минулого року. Зрос-
тання показників відбулося в основному за рахунок 
таких товарних позицій, як насіння ріпаку, пшениця, 
м’ясо та субпродукти домашньої птиці, яйця, горіхи, 
вершкове масло, шоколад. У трійці лідерів експор-
ту українських аграрних та харчових товарів залиша-
ються зернові культури (36,6 відсотка від загально-
го аграрного експорту), олії — 25,1 відсотка та на-
сіння олійних культур — 9,4 відсотка. Ключовими 
покупцями в регіональній структурі експорту є краї-
ни Азії з часткою 43,6 відсотка, Європейського Со-
юзу (31,4 відсотка), та Африки (13,3 відсотка). За 
вказаний період експорт сільськогосподарської про-
дукції до країн Азії збільшився на $259,1 мільйона 
та склав $5,04 мільярда. Перше місце серед ключо-
вих країн-імпортерів нашої продукції займає Індія, 
до ринку якої було поставлено українських харчових 
продуктів на суму $1,3 млрд. Друге — Китай ($698,8 
млн.), третє — Єгипет ($685,5 млн.). До п’ятірки най-
більших імпортерів української продукції входять та-
кож Нідерланди — $671,9 млн. та Іспанія — $551,3 
млн. 

Виноробам спростили ліцензування
 Кабмін схвалив проект постанови «Про затвер-
дження форми декларації відповідності матеріаль-
но-технічної бази вимогам законодавства для малих 
виробництв виноробної продукції, порядку її подан-
ня та реєстрації», яка спростить процес отримання 
ліцензій для малих виробників винопродукції. Досі 
малому виробнику для отримання ліцензії потрібно 
було разом з іншими документами подати атестат 
виробництва, підготовка якого займала додатковий 
час. Тепер замість атестації виробництва потрібно по-
дати до Держпродспоживслужби декларацію, де за-
значається наявність необхідного устаткування для 
виробництва вина. Після цього ДФС у термін, пере-
дбачений чинним законодавством, надасть ліцензію 
на власне виробництво. Спрощення процедури за-
безпечить розвиток малого бізнесу в галузях садів-
ництва, бджільництва та виноградарства, дозволить 
зменшити монополізацію винного ринку та розшири-
ти випуск якісної української конкуренто спроможної 
продукції, зацікавить сільськогосподарські підпри-
ємства у відновленні та розширенні виноградни-
ків, насаджень плодово-ягідних культур, збільшенні 
кількості бджолосімей. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ОБЛІК

Чия земля, кому передається?
Держгеокадастр презентував моніторинг земельних відносин 
в Україні за 2016-2017 роки

■

Схоже, моніторинг землі у нас так само подвійний, як і бухгалтерія. Принаймні, про 
користувачів чотирьох мільйонів державних земель ніякої інформації так і не оприлюднено.
Фото з сайта informator.news.

❙
❙
❙

РИНОК

Землепродаж: хто кого пересидить?
Мораторій не знімуть, не прийнявши закон про обіг земель

■
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Зайвий 
мільярд 
євро 
ніколи не 
зашкодить
Греція вимагатиме 
від Німеччини 
відшкодування за Другу 
світову
Олег БОРОВСЬКИЙ

 За даними німецького тижневика 
«Шпігель» (Der Spiegel), Греція має 
намір вимагати від Німеччини 280 
мільярдів євро в рамках репарацій 
за Другу світову війну. Інформація 
про вимоги Афін з’явилася за кілька 
днів до офіційного візиту президен-
та Німеччини Вальтера Штайнмайє-
ра до Греції, де він зустрінеться як з 
прем’єр-міністром, так і з президен-
том.
 Прем’єр-міністр Греції Алек-
сіс Ціпрас та президент країни Про-
копіс Павлопулос вважають, що ви-
мога відшкодування від Німеччи-
ни є обґрунтованою. Німецьке ви-
дання переконане, що невипадково 
найважливіші грецькі політики за 
короткий проміжок часу почали 
так часто коментували питання ре-
парацій. «Шпігель» стверджує, що 
вже в листопаді поточного року уряд 
Греції розпочне міжнародну інфор-
маційну кампанію з питань німець-
ких репарацій. Звіт на цю тему був 
готовий ще в 2016 році, але його за-
лишили в парламентській «морозил-
ці», бо Греція критично потребувала 
німецької фінансової допомоги для 
виходу з кризи, наголошує тижне-
вик і додає, що цього разу  парламент 
всерйоз займеться цією темою.
 Греція вимагає від Німеччини 
майже 270 мільярдів євро компенса-
ції за війну і понад 10 мільярдів євро 
за примусове кредитування. Німеч-
чина відмовляється виплачувати ре-
парації, заявляючи, що питання ре-
парацій юридично давно владнали.
 Хвиля вимог репарацій від Ні-
меччини почала здійматися з ініціа-
тиви Польщі, про це заговорила пару 
років тому правляча партія «Право 
і справедливість» і її лідер Лех Ка-
чинський. Тема знайшла продов-
ження наприкінці червня цього 
року, коли депутати з семи країн, в 
основному з Центрально-Східної Єв-
ропи, почали вимагати від комісара з 
прав людини Ради Європи дослідити 
нерівне ставлення до жертв нацист-
ської Німеччини в питанні компен-
сації за втрати, спричинені Другою 
світовою війною.
 Ініціатором документа знову 
ж таки виступив депутат від пар-
тії «Право і справедливість» Ар-
кадіуш Мулярчик. Документ сто-
сується відсутності правового шля-
ху вимагати компенсацію за збит-
ки, завдані під час Другої світової 
війни. Заяву, крім Польщі, підпи-
сали Україна, Литва, Словаччина, 
Чехія, Вірменія та Велика Британія. 
Йдеться про жертви військових опе-
рацій, а також примусових праців-
ників, депортованих або ув’язнених 
у таборах. Заявники стверджують, 
що після Другої світової війни німці 
уклали багато двосторонніх угод із 
країнами Західної Європи щодо вій-
ськових репарацій, і повністю про-
ігнорували жертви з Центральної та 
Східної Європи. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої неділі в Боснії і 
Герцеговині відбулися пре-
зидентські, парламентські 
та місцеві вибори. У 90-х ро-
ках з метою припинити гро-
мадянську війну в цій країні 
міжнародна спільнота (голо-
вним чином західноєвропей-
ські та американські політи-
ки) розробила надскладну де-
ржавну конструкцію, щоб 
утримати в одній країні три 
ворогуючі між собою етнічно-
релігійні групи: католиків-
хорватів, мусульманів-бос-
нійців та православних сер-
бів. Тертя між першою та дру-
гою групою були незначними, 
тому їх об’єднали в одну хор-
ватсько-боснійську конфеде-
рацію. Третя ж група (серби) 
була ідеологічно й військо-
во ворожою до перших двох 
груп, тому її виділили в ок-
рему Республіку Сербську. 
Якщо поглянути на політич-
ну карту Боснії і Герцегови-
ни, то вона нагадує чи бутер-
брод (всередині боснійсько-
хорватська конфедерація, а з 
північного заходу і південного 
сходу — території Республіки 
Сербської), чи птаха, голова і 
тулуб якого — території бос-
нійсько-хорватської конфе-
дерації, а крила — Республі-
ка Сербська.  
 Так західні політичні архі-
тектори нібито склеїли в одне 
ціле те, що зліпити неможли-

во. Боснійський досвід вар-
тий ґрунтовного вивчення, бо 
є плани «склеїти» за таким же 
сценарієм Україну та сепара-
тистський Донбас. 
 Тож у неділю 3,3 мільйона 
уповноважених до голосуван-
ня мешканців Боснії і Герцего-
вини обирали на 5 тис. 794 ви-
борчих дільницях країни трь-
ох президентів (від хорватів, 
боснійців та сербів), які разом 
утворюють президію та керу-
ють країною, і так само три 
окремі національно-релігійні 
парламенти, 10 кантональних 
(регіональних) парламентів та 
інші «окремі» виборні посади. 
Вибори відбулися без якихось 
суттєвих інцидентів, явка ви-
борців становила 53,26%.

 Але оприлюднені в понеді-
лок главою боснійського ЦВК 
результати виборів не вселя-
ють оптимізму. Не варто пере-
повідати, яка з партій у якій із 
трьох частин неймовірно стро-
катої боснійської політичної 
ковдри перемогла. Світові ЗМІ 
зосере джуються передусім на 
ви борі трьох президентів, бо 
саме вони відіграватимуть 
вирішальну роль у найближ-
чому майбутньому країни. За 
Конституцією країни, прези-
дента Республіки Сербської 
мають право обирати лише 
етнічні серби, які мешкають 
у Республіці Сербській, а пре-
зидентів від боснійсько-хор-
ватської частини країни оби-
рають спільним голосуванням 

боснійці і хорвати. 
 Тож місце у тричленній 
президентурі від хорватів ви-
боров Желько Комсич, вису-
ванець Хорватського демок-
ратичного союзу, який подо-
лав у неділю попереднього 
президента-хорвата Драгана 
Цовича. Посаду президента-
боснійця виборов Сефік Джа-
ферович, висуванець голо-
вної боснійської політичної 
сили — Боснійської партії де-
мократичної дії. Головна ува-
га була прикута до виборів у 
Республіці Сербській, де за 
президентську посаду змага-
лися поміркований кандидат 
Младен Іванич i сербський 
націонал-шовініст Мілорад 
Додік. Переміг останній.
 Перемога Додіка не віщує 
нічого доброго Боснії і Герце-
говині, може завадити пла-
нованому вступу країни до 
НАТО та ЄС, а може й уза-
галі спричинити нову грома-
дянську війну та розпад краї-
ни. Додік однозначно заявляє 
про бажання провести рефе-
рендум щодо виходу Респуб-
ліки Сербської зі складу Бос-
нії і Герцеговини та приєд-
нання її до Сербії. І Додік не 
самотній у таких намірах. За 
його спиною стоять Белград 
та Москва. Додіка вважають 
не просто ще одним iз «друзів 
Путіна», а радше «служакою 
Путіна». Місцеві та європей-
ські ЗМІ неодноразово писа-
ли про його зв’язки з російсь-
кою розвідкою. Незадовго до 
виборів, 30 вересня, Мілорад 
Додік відвідав Сочі, де узгод-
жував подальші кроки та дії з 
Володимиром Путіним. Тож 
недільні вибори не наблизили 
Боснію і Герцеговину до єд-
ності, а підштовхнули ще на 
один крок до прірви. ■ 

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Група незалежних жур-
налістів Bellingcat у понеді-
лок, 8 жовтня, заявила, що «ос-
таточно ідентифікувала» дру-
гого із підозрюваних у отруєн-
ні подвійного агента Сергія 
Скрипаля. Чоловік, відомий 
як Олександр Петров, насправ-
ді є Олександром Євгеновичем 
Мішкіним, військовим ліка-
рем і співробітником російсь-
кої військової розвідки. «Про-
цес ідентифікації включав низ-
ку відкритих джерел, свідчення 
знайомих (Мішкіна. — Авт.), а 
також копії персональних по-
свідчень особи, включно зі ска-
нованою копією паспорта», — 
інформує «Німецька хвиля» iз 
посиланням на повідомлення 
дослідника Bellingсat із питань 
Східної Європи та Євразії Аріка 
Толера на сайті організації.
 Мішкін народився 13 лип-
ня 1979 року в селі Лойга Ар-
хангельської області, закінчив 
одну з «елітних військових ме-
дичних академій» (Військово-
медична академія (ВМА) імені 
Кірова у Санкт-Петербурзі), 
де вивчився на військового лі-
каря для російських військо-
во-морських сил. У Петербур-
зі він отримав паспорт і стра-
ховий номер індивідуального 
особового рахунку (СНІЛС). У 
2007 році пан Мішкін був за-
реєстрований за адресою: вул. 
Академіка Лебедєва, 12 — це 
гуртожиток ВМА ім. Кірова. 
 Був завербований під час 
навчання 2010 року, тоді ж 
переїхав до Москви й отримав 
фальшиві документи на ім’я 
«Олександр Петров». У видан-
ні стверджують, що в Моск-
ві Мішкін був зареєстрований 
на Хорошівському шосе, буди-

нок 76 б, також там зареєстро-
вана штаб-квартира Головного 
управління Генштабу Мініс-
терства оборони РФ (колишнє 
ГРУ).
 «У період 2011—2018 
років Мішкін багато подоро-
жував iз новими документа-
ми. Bellingcat виявила кіль-
ка поїздок до України, а та-
кож до самопроголошеного 
Придністров’я. Остання подо-
рож зафіксована у грудні 2013 
року, під час подій Майдану», 
— йдеться на сайті Bellingcat. 
 Наразі не вдалося достемен-
но встановити, в якому війсь-

ковому званні перебуває Міш-
кін на цей час. Але якщо враху-
вати, що військові лікарі після 
закінчення навчання у виші от-
римують звання старшого лей-
тенанта, а за 15 років служби 
такий офіцер може дослужити-
ся до середньої командної лан-
ки, то розвідник-ескулап Міш-
кін на момент отруєння Скри-
палів, iмовірно, носив погони 
підполковника чи полковни-
ка. 
 Нагадаємо, раніше слідство 
в Великобританії заявило, що 
до отруєння Скрипаля і його 
доньки Юлії причетні грома-

дяни Росії Олександр Петров 
і Руслан Боширов. При цьому 
Скотленд-Ярд і незалежна про-
курорська служба Великобри-
танії не виключили, що імена 
Боширова і Петрова — вига-
дані.
 13 вересня на російському 
каналі RT показали інтерв’ю 
з чоловіками, які назвали себе 
Бошировим і Петровим. Вони 
заявили, що не мають жодно-
го стосунку до замаху і приїж-
джали в Солсбері як туристи, 
помилуватися «знаменитим со-
бором». Та й президент РФ Во-
лодимир Путін заявив, що обоє 
підозрюваних — цивільні. Зго-
дом журналісти-розслідувачі з 
видань Bellingcat і The Insider 
навели свої докази, за якими 
Руслан Боширов виявився пол-
ковником російської військової 
розвідки ГРУ Анатолієм Чепі-
гою. Розслідувачі також пові-
домили, що 2014 року «цивіль-
ний» Чепіга указом президен-
та Путіна отримав звання героя 
РФ, найімовірніше, за спец-
операцію з вивезення Віктора 
Януковича з території Украї-
ни. Це підтвердили в МВС Ук-
раїни. Також восени 2014 року 
Мішкін і Чепіга змінили реєст-
рацію, коли переїхали в елітні 
московські квартири. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Країна лебедя, рака і щуки
Недільні вибори ще більше розділили Боснію і Герцеговину

■

Мілорад Додік має намір провести референдум щодо виходу 
Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини.

❙
❙

ВИКРИТТЯ

«Турист Петров» виявився 
агентом Мішкіним 
Журналісти встановили особу другого співробітника ГРУ, 
який брав участь в отруєнні Скрипалів

■

Ще один «шанувальник» британських соборів Олександр Мішкін. ❙
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8 серпня 2018 року «Ук-
раїна молода» опублiку-
вала статтю «Ставка на 
черепаху», де вкотре пiд-
дала гострiй критицi ро-
боту Укрпошти з доставки 
вiтчизнянх газет до чита-
чiв. Із цього приводу ми 
зробили офiцiйний запит 
до Кабiнету Мiнiстрiв, на 
який вiдповiв в. о. мiнiс-
тра iнфраструктури Юрій 
Лавренюк. Ось що вiн 
повiдомив.

 ПАТ «Укрпошта» є 
публічним акціонерним 
товариством, 100% акцій 
якого належать державі в 
особі Міністерства інфра-
структури України, яке 
здійснює управління кор-
поративними правами де-
ржави стосовно Товарист-
ва.
 Діяльність ПАТ «Укр-
пошта» здійснюється на 
основі Статуту, затвер-
дженого наказом Мініс-
терства інфраструктури 
України від 16.02.2017 № 
56, регламентується Зако-
ном України «Про пошто-
вий зв’язок» та іншими 
законами України. Това-
риство несе відповідаль-
ність за наслідки своєї гос-
подарської діяльності та 
виконання обов’язків від-
повідно до законодавства 
України. При цьому ме-
тою діяльності Товарис-
тва є одержання прибут-
ку від здійснення госпо-
дарської діяльності.
 Надання послуг пош-
тового зв’язку проводить-
ся об’єктами поштового 
зв’язку ПАТ «Укрпош-
та» згідно з вимогами 
Правил надання послуг 
поштового зв’язку, затвер-
джених постановою Ка-
бінету Міністрів Украї-
ни від 05.03.2009 № 270, 
розроблених у відповід-
ності до Закону України 
«Про поштовий зв’язок», 
актів Всесвітнього пошто-
вого союзу.
 За інформацією ПАТ 
«Укрпошта», на тери-
торії Донецької та Лу-
ганської областей Това-
риство розповсюджує 
широкий асортимент пе-
ріодичних друкованих 
видань, з яких друкуєть-
ся українською мовою — 
38%, російською — 27%, 
українською/російською 
мовами — 33%, іншими 
мовами — 2%.
 Щодо термінів достав-
ки періодичних видань 
у Донецькій та Лугансь-
кій областях зазначаємо, 
що перевезення та достав-
ку преси ПАТ «Укрпош-
та» здійснює власним ав-
томобільним транспортом 
(близько 3 тисяч оди ниць) 
з урахуванням виходу ви-
дань з друку, норматив-
них термінів доставки 
та графіків роботи відді-
лень поштового зв’язку. 
Загальні строки доставки 
періодичних друкованих 

видань визначаються в за-
лежності від їх сфери роз-
повсюдження та категорії 
населених пунктів.
 Для повного та якісно-
го задоволення потреб ко-
ристувачів у наданні пос-
луг поштового зв’язку 
ПАТ «Укрпошта» вста-
новлює оптимальні режи-
ми роботи відділень пош-
тового зв’язку з урахуван-
ням попиту населення, 
навантаження, обсягів на-
даних послуг певними від-
діленнями та відповідно до 
вимог Кодексу законів про 
працю України.
 Безперебійну роботу з 
постачання періодичних 
друкованих видань за пе-
редплатою та вроздріб на 
території Донецької та Лу-
ганської областей органі-
зовано до відділень пош-
тового зв’язку через три 
центри оброблення пош-
ти (ЦОП): ЦОП Рубіж-
не, ЦОП Краматорське та 
ЦОП Маріуполь, які пра-
цюють у цілодобовому ре-
жимі.
 Для зменшення анти-
українського пропаган-
дистського впливу на міс-
цеве населення з боку за-
собів масової інформації 
ворогуючої сторони в До-
нецькій та Луганській об-
ластях ПАТ «Укрпошта» 
у відповідь на звернення 
у березні 2015 року прес-
служби Генерального шта-
бу Збройних сил України 
здійснює направлення до 
зони проведення Антите-
рористичної операції пе-
ріодичних друкованих ви-
дань, у тому числі загаль-
нодержавних, серед яких 
«Голос України», «Урядо-
вий кур’єр», «Україна мо-
лода» та інші.
 Крім того, з метою 
створення сприятливих 
умов для доступу до пере-
дплати вітчизняних пе-
ріодичних друкованих 
видань на підконтроль-
ній Україні території До-
нецької та Луганської об-
ластей Верховною Радою 
України 18.09.2018 прий-
нято Закон України «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про державну 
підтримку засобів масо-

вої інформації та соціаль-
ний захист журналістів» 
(щодо протидії ворожій 
пропаганді та покращен-
ня інформаційного забез-
печення громадян Украї-
ни, постраждалих унас-
лідок воєнних дій, місце 
проживання яких є те-
риторія Донецької та Лу-
ганської областей, де орга-
ни державної влади Украї-
ни здійснюють свої повно-
важення)» та 24.09.2018 
направлено на підпис Пре-
зиденту України.
 Законом передбачаєть-
ся встановлення окремих 
тарифів на приймання та 
доставку вітчизняних пе-
ріодичних друкованих 
видань за передплатою, 
що доставляються на те-
риторії Донецької та Лу-
ганської областей, де ор-
гани державної влади Ук-
раїни здійснюють свої 
повноваження.
 Щодо режиму робо-
ти відділень поштового 
зв’язку ПАТ «Укрпош-
та» зазначає, що будь-
яке відділення поштово-
го зв’язку має забезпе-
чувати заявлений рівень 
якості надання послуг 
клієнтам, рентабельність 
надання кожної з послуг 
та прибуткову діяльність 
товариства в цілому. За-
для реалізації зазначено-
го на сьогоднішній день 
ПАТ «Укрпошта» прово-
дить перегляд режимів 
роботи відділень пошто-
вого зв’язку та оптиміза-
цію нормативів частоти 
доставки.
 Відповідно до чин-
них розпорядчих доку-
ментів ПАТ «Укрпош-
та», які розроблені на під-
ставі вимог Нормативів і 
нормативних строків пе-
ресилання поштових від-
правлень, затвердже-
них наказом Мінінфра-
структури від 28.11.2013 
№ 958, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції Ук-
раїни 28.01.2014 за № 
173/24950, режим робо-
ти відділень поштового 
зв’язку та частота обслу-
говування на тиждень для 
кожного сільського насе-
леного пункту встанов-

люється окремо, залежно 
від кількості населення.
 Враховуючи зазна-
чене, ПАТ «Укрпошта» 
ухвалило рішення щодо 
встановлення наступ-
них нормативів доставки 
для об’єктів поштового 
зв’язку з обслуговування 
користувачів:
 — у містах Києві, Кра-
маторську, Сiверськодо-
нецьку та обласних цент-
рах — п’ять днів на тиж-
день (крім неділі, свят-
кових та вихідних днів 
об’єктів поштового зв’яз-
ку);
 — у містах, зокрема 
містах обласного значен-
ня, районних центрах — 
чотири дні на тиждень 
(крім неділі, святкових 
та вихідних днів об’єктів 
поштового зв’язку);
 — в інших населених 
пунктах iз чисельністю 
жителів:
 — до 500 — раз на тиж-
день;
 — від 501 до 1200 — 
двічі на тиждень;
 — від 1201 та більше 
— тричі на тиждень.
 За наявності значних 
обсягів відправлень та пе-
ріодичних друкованих ви-
дань, що доставляються, 
а також послуг, що нада-
ються на доставні дільни-
ці, кількість доставок та 
днів доставки може бути 
збільшена.
 При зміні нормативів 
частоти доставки листо-
ноші, як і раніше, будуть 
приймати та доставляти 
відправлення, періодичні 
друковані видання, здійс-
нювати виплату пенсій та 
грошової допомоги, пере-
казів, реалізовуватимуть 
знаки поштової оплати, 
конверти тощо.
 ПАТ «Укрпошта» на-
дає послуги відповід-
но до норм чинного зако-
нодавства України, а та-
кож вживає всiх заходів 
для підвищення якості 
надання послуг доставки 
письмової кореспонден-
ції та з розповсюдження 
періодичних друкованих 
видань за передплатою та 
вроздріб на всій території 
України. ■

РАРИТЕТИ

Скарбниця 
стародрукiв
Заснована 2 серпня 1918 року 
як Національна бібліотека 
Української Держави  «Вернадка» 
стала однією з двадцяти найбільших 
книгозбірень світу
Тетяна БОРИСОВА

  Мало хто без хвилювання вперше переступає поріг 
«Вернадки». Тим більше, коли дізнається, що її інфор-
маційними ресурсами користуються півмільйона чи-
тачів. З тим більшим трепетом читач входить до свя-
тая святих — Інституту відділу стародруків. Це за умо-
ви, якщо пощастить і він стане одним із тих двох тисяч 
відвідувачів, які щодня звертаються до бібліотеки. До-
пуск сюди обмежений: потрібно мати не тільки читаць-
кий квиток, а й лист із місця роботи або навчання. Оз-
найомлення з раритетами ускладнене ще й глобальною 
дискусією щодо співвідношення між їхнім збереженням 
і доступністю.
 Свої скарби давніх раритетів у бібліотеці окреслюють 
у приблизних цифрах: тут зберігається найповніше в де-
ржаві зібрання пам’яток слов’янської писемності, ко-
лекція найдавніших друкованих книг, 530 інкунабул, 
загалом сотні тисяч стародруків. Величезна кількість 
раритетів надійшла сюди з бібліотек Університету свя-
того Володимира, Київської духовної академії, Києво-
Печерської лаври, Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря, Києво-Софійського собору тощо. Зберігаються 
тут, наприклад, стародруки з історичної колекції Петра 
Могили.
 Найдавніші видання, представлені у сховищах Ук-
раїни, — книжки, видані в середині ХV ст. Йоганном 
Ґутенбергом та його учнями. Це також найдавніші ук-
раїнські книги, що побачили світ завдяки друкареві Іва-
ну Федоровичу — це «Львівський Апостол» (1574 р.), 
«Острозька Біблія» (1581 р.), унікальними є давні ви-
дання друкарень Києво-Печерської лаври, Львівсько-
го братства, монастирів Почаївського, Унівського та ін-
ших (кінець ХVІ ст. — ХVІІІ ст.). Тут можна побачи-
ти найбільшу збірку прижиттєвих видань Тараса Шев-
ченка (всі вони оцифровані) і Михайла Грушевського, в 
тому числі з автографами історика. Завдяки приватним 
колекціям з Київщини, Житомирщини і Волині, у 20-
30 роках під час націоналізації фондів «Вернадка» зба-
гатилася унікальними виданнями.
 «Тепер стародруків не купуємо, насамперед через фі-
нансову неспроможність, — пояснює завідувач відділу 
стародруків Наталія Бондар. — Бібліотека має свій ви-
давничий центр, друкує накладом триста примірників 
каталоги, наукові монографії, бібліографічні покажчи-
ки тощо. Водночас багато раритетів ще потребують ві-
дображення в наукових каталогах. Надолужуємо «циф-
рою». Всі, хто цікавиться стародруками, можуть оз-
найомитися з електронними базами даних у режимі он-
лайн».
 Отож не журіться, якщо не маєте безпосереднього до-
ступу до цих раритерів — тепер усе вирішує інтернет. Із 
1998 року здійснюється цілеспрямоване комплектуван-
ня електронними документами, і чимало стародруків 
можна детально роздивитися в оцифрованому вигляді 
на сайті НБУВ. Водночас бібліотека дозволяє собі час від 
часу радувати читача «живою» книгою, долучаючись до 
підготовки з перевидання рідкісних книжок. Серед них 
щойно перевидані «Граматика» (Кременець, 1638 р.), 
«Лікарство» (Острог, 1606 р.).
 Про все це Наталія Петрівна розповідає, невимушено 
присівши в крісло біля старовинних книжкових шаф, 
що належали польському королю Станіславу Августу 
Понятовському. Серед раритетних шаф мають змогу 
працювати й читачі давніх пам’яток — як правило, на-
уковці. 
 Це звичне для співробітників та відвідувачів відділу 
сусідство. Щодня на них дивляться з портретів проник-
ливими очима славетні фундатори книговидання Йо-
ганн Ґутенберг, Іван Федорович і Єлисей Плетецький 
(засновник друкарні Києво-Печерської лаври, 1615-
1616 рр.) — три основні постаті, які стояли біля витоків  
створення нашого інформаційного світу. А книжкові 
шафи від його королівської світлості Станіслава Августа 
Понятовського опинилися тут після того, як племінник 
останнього польського короля на початку ХІХ сторіччя 
продав їх Волинському ліцею, і перемістились із Вар-
шави спочатку до Кременця, а потім і до Києва. Шафи 
переїхали сюди в тридцятих роках ХХ ст. разом з уні-
кальною бібліотекою короля й досі продовжують вико-
нувати свою основну функцію — зберігати в найбільшій 
українській скарбниці стародруків безцінні надбання 
людської думки. ■

■МЕДІА ДЛЯ МАС

«Оптимальний режим»
Що можуть дiзнатися читачi з вiдповiдi в. о. мiнiстра iнфраструктури 
на публiкацiю «України молодої» про черепашачi темпи доставки 
Укрпоштою української перiодики

■

Фото з сайта vcrti.com.ua.❙
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Геннадій КАРПЮК

Центральний проектний інститут Міні-
стерства оборони України — фактично 
єдиний вузькопрофільний заклад з проек-
тування споруд оборонного й спеціально-
го призначення. І не тільки. Мало хто з ук-
раїнців знає, що приблизно 300 ресторанів 
швидкого харчування «Макдональдс», 
починаючи від найпершого у столиці, є 
проектною роботою ЦПІ, як і завод «Кока-
Кола» під Києвом — один із найбільших 
у Європі. Світовим визнанням фаховості 
колективу інституту стала вдала участь у 
будівництві бразильського космодрому 
«Алкантара». Тут же проектували багато 
об’єктів військового призначення, житло 
для військових, а після початку російсь-
кої агресії — оборонні укріплення, нові 
арсенали і склади. Про проекти минулого 
та сьогодення говоримо з директором ДП 
МОУ ЦПІ Олегом Приймачуком, який тут 
працює 31 рік, з яких 23 — очільником.

«Бразильський космодром підкинув нам 
багато головоломок» 
 ■ Олегу Михайловичу, напевно, вашу 
установу багато колег у світі й досі асоцію-
ють із бразильським космодромом, одним 
із найвидатніших дітищ інституту?
 — Напевно, що так. Ця історія розпо-
чалася 15 років тому, коли тодішній Пре-
зидент Леонід Кучма підписав угоду з уря-
дом Бразилії про спільне будівництво й 
використання космодрому «Алкантара». 
Його цілком логічно збиралися розмістити 
хоч і серед джунглів, але у місці, розташо-
ваному майже на екваторі — надзвичайно 
вдалій та економічно виправданій локації 
для космічних стартів. Це дозволяло б ук-
раїнській ракеті-носію «Циклон-4» виво-
дити на орбіту більшу корисну вагу, ніж, 
наприклад, із Байконуру, де така ефектив-
ність старту нижча на понад третину.
 Так виник потужний коопераційний і 
партнерський конгломерат десятків учас-
ників від двох країн. І те, що ЦПІ довіри-
ли увійти до його складу, було як визнан-
ням, так і викликом. Адже далеко не кож-
ній, навіть дуже знаній проектній уста-
нові, доводиться братися за таку справу. І 
нам усе вдалося виконати, після бездоган-
ного проходження держекспертизи в Ук-
раїні та Бразилії.
 ■ А в чому ж тоді полягав виклик?
 — Тоді в нашій царині якраз відбував-
ся технологічний бум — з’являлося сучас-
не програмне забезпечення, яке дозволя-
ло підняти якість та швидкість будівель-
ного проектування на небачену доти висо-
ту. Щоб бути конкурентно спроможними, 
потрібно весь час перебувати у відповід-
ному тонусі. І ми теж дуже вчасно взяли-
ся за опанування комплексу ВІМ-техноло-
гій. Це допомогло нам спроектувати космо-
дром практично з нуля. Певну роль відігра-
ло й те, що за фахом я військовий інженер 
ракетно-космічних комплексів і пройшов 
хорошу практику служби в Капустіному 
Яру й на Байконурі.
 Бразильський проект підкинув нам 
багато головоломок — треба було під зем-
лею розмістити такі складні речі, як при-
міщення заправки ракетоносія, а також 
стартовий комплекс. Коли ми отримали 
всю вихідну інформацію до проектуван-
ня, її обсяг виявився реально космічним! 
Потрібна була нова комп’ютерна програ-
ма для її опрацювання, бо тогочасні нас не 
влаштовували. Зупинилися на програмно-
му комплексі автоматичного 3-D проекту-
вання Autodesk Revit. Фактично це інфор-
маційний модулятор будівництва (Building 
Information Modeling, або BIM. — Авт.). 
ВІМ-технології допомогли видати 12,5 ти-
сячі листів А1 проекту космодрому всього 
за 5 місяців. І скоротили час проектуван-
ня на третину. Але відсутність гарантова-
ного фінансування загальмувала реаліза-
цію бразильського проекту приблизно на 
3 роки.
 ■ А які ще проекти для ЦПІ є етапними?
 — Інститут був головним проектуваль-
ником у процесі ядерного роззброєння в 
1990-ті. Знаково, що у вестибюлі ЦПІ під-
писали угоду з урядовою делегацією США 
про надання першого мільйона доларів. До-
велося двічі їздити у Балтимор, аби захи-
щати наш проект. Наші розрахунки аме-
риканці перевірили на своєму полігоні, й 
тільки потім підписали договір із Києвом. 
Долучалися ми і до відомої епопеї зі схо-
вищем відпрацьованого ядерного палива 

в Чорнобилі. Перед тим французи тут на-
партачили, набудували щось «не те». І нам 
по-новому довелося все проектувати, під-
писавши контракт з американцями, прой-
шовши 12 спеціальних державних експер-
тиз. А ще у нашому багажі — нова амбаса-
да Білорусі, станції далекого стеження за 
космічними об’єктами, центри керування 
повітряним рухом у Дніпрі й Сімферополі, 
медичні центри, школи, житлові комплек-
си, облаштування острова Зміїний у Чор-
ному морі з використанням нетрадиційних 
джерел енергії — лише невеличка частин-
ка здобутку інституту. Вам не вистачить 
місця в одній газеті, аби все згадати!

Арсенальна «революція»
 ■ А саме зараз над якою актуальною те-
матикою працюєте?
 — Це потрібні ще «вчора» об’єкти 
Мін оборони — три арсенали боєприпасів. 
(Чергова зовсім «свіжа» НП на Чернігів-
щині вкотре засвідчила, наскільки нагаль-
ною є ця проблема. — Авт.). Торік у груд-
ні міністр оборони підписав наказ про те, 
щоб 1 квітня 2018-го я поклав на стіл про-
ектну документацію на будівництво нових 
складів. Термін проектування відповідно 

до нормативів мав бути 8,5 місяця. Ми ж 
зробили за три. 
 У Калинівку ми зайшли пізніше через 
тривалий час розмінування і неможливість 
виконати вишукувальні роботи. Але і тут 
уже є проект на 10 споруд, який пройшов 
експертизу. Вартість будівель усіх трьох 
арсеналів сягає 4,5 мільярда грн.
 ■ Які рівні безпеки ви закладали в ці 
об’єкти?
 — В Україні зберігається величез-
на кількість боєприпасів до звичайних 
видів озброєнь (близько 400 тис. тонн. — 
Авт.), переважно радянської доби. Через 
об’єктивні причини їх часто складували 
просто на землю. Держава майже не опіку-
валася проблематикою, і тільки зараз піш-
ло певне фінансування укріплення живу-
чості складів та арсеналів.
 Я переконаний: після реалізації на-
ших проектів жителі навколишніх насе-
лених пунктів зможуть спокійно почува-
тися незалежно від того, на якій вони від-
стані мешкають від тих складів. За суттю 
це будуть міцні «кокони», основа яких — 
залізобетонний монолітний каркас, розра-
хований на ударну вибухову хвилю, що діє 
з навантаженням до 5 тонн на квадратний 
метр. Зауважу: ядерний удар діє із тис-
ком 20 тонн на метр квадратний. До того 
ж цей каркас обвалований землею товщи-
ною мінімум 1,5 метра. Споруди конструк-
тивно розраховані на прямі влучання прак-
тично всіх видів звичайних озброєнь. На-

віть якщо щось трапиться всередині схо-
вища, його залізобетонна «шкаралупа» не 
даватиме розлітатися боєприпасам.
 Всі наукові й технічні розрахунки до-
водять: ЦПІ заклав нормальний запас міц-
ності і захисту. Крім того, осучаснено систе-
му охорони периметра арсеналів, яка змо-
же виявляти безпілотники та запобігати 
можливим НП природного і техногенного 
характерів. Ми свою роботу виконали, вже 
пройшли торги і почалося будівництво.

«Зала пам’яті — це справді епохальна річ»
 ■ Я чув, що інституту доручили проек-
тувати величну Залу пам’яті, яку зараз ак-
тивно будують на території Міністерства 
оборони?
 — Нам потрібно розвивати нову ук-
раїнську культуру мілітарної пам’яті. І я 
пишаюся, що цей меморіал у своїй уяві, а 
потім — у паперах і розрахунках — наро-
дили саме ми. Адже, щоб засісти за робо-

ту, треба було спершу подумати, а що ми 
наслідуємо з історії, як відобразимо день 
сьогоднішній і як уже це висловити в ар-
хітектурі доступно, публічно. Це фактич-
но перший великий проект меморіально-
го віншування нової війни України за не-
залежність.
 Знаєте, коли міністр запропонував зай-
нятися цим проектом, реалізувати його 
ідею і задум Зали пам’яті, в мене по тілу по-
повзли мурашки. Навіть наш проект кос-
модрому був блідою тінню тієї величі й від-
повідальності, що випала на нашу честь — 
вшанувати подвиг українських героїв та 
звитяжців!
 Те, що ми запроектували, є унікаль-
ною монументальною композицією, якої 
немає в жодній силовій структурі, більше 
того, навіть за кордоном не у всіх партнерів 
щось подібне є... Я маю, повірте, значний 
професійний та людський досвід. Але Зала 
пам’яті, напевно, справді епохальна річ. 
Мене зрозуміє будь-який будівельник чи 
архітектор. І ви б бачили, як я був спанте-
личений позицією міськадміністрації Киє-
ва щодо долі цього проекту. Упродовж чоти-
рьох місяців столичні урядники не давали 
дозволу на будівництво, вигадавши зневаж-
ливу «легенду» цьому проекту. Мовляв, ми 
будуємо МАФ — малу архітектурну форму! 
Буцімто відповідно до містобудівних норм 
там не може бути капітальної споруди. Хоча 
містобудівна рада могла легко зробити ви-
няток. Так ми згаяли час...

 Степан Тимофійович зауважив: це не 
має бути капличка чи пов’язана з релігій-
ним культом композиція, а наповнена світ-
лом і енергетикою споруда — із відчуттям 
світлиці, винятково тріумфальна, але й не 
схожа на мавзолей. Мала бути не високою 
й не низькою, вдалою за розміром. Із пуб-
лічним виходом у місто та всередину те-
риторії міністерства. Ми переглядали іс-
торичні матеріали, разом із архітектором 
Андрієм Пашеньком (відомий участю в 
розробці меморіалів у Бабиному Яру, ін-
ших проектах. — Авт.) почали креативні 
штурми, пробуючи адаптувати до локації 
різні ідеї. Дійшли того, що ця Зала матиме 
округлу форму, зовсім без кутів.
 ■ Що це, перепрошую, означає: без 
кутів?
 — Українська будівнича традиція гово-
рить, що в кутках збираються темні сили. 
Недаремно саме по кутках у хатах наші 
пращури розміщували образки та ікони...
 Існував і альтернативний проект — во-
лонтерський, який нашу пропозицію не 
переміг, але ми звідти запозичили раціо-
нальну ідею пам’ятного знака зі дзвоном. 
Це товста зігнута металева пластина, імі-
тована під броню, яка уособлює тіло ук-
раїнського війська, пробита різними каліб-
рами зброї. Увінчує композицію дзвін. Від-
повідно до ідеї, спеціальна людина має вда-
ряти у нього щодня стільки разів, скільки 
воїнів цього дня загинуло за роки війни із 
російською агресією.
 Найцікавішими, на мій погляд, елемен-
тами споруди є кольоровий вітраж у формі 
знаку ЗСУ (за технологією відомого аме-
риканського дизайнера Луїса Тіффані. — 
Авт.), крізь який усередину зали падатиме 
світло, та композиція зі дзвоном. Ми вже 
знайшли у Києві фахівців, здатних втіли-
ти у конкретних виробах ці задуми. При-
міром, майстрам доведеться реалістично 
зімітувати влучання у броню снарядів від-
повідних калібрів — вхід та вихід.
 Зала матиме кілька систем освітлен-
ня, монітори, звуковий супровід і, власне, 
Книгу пам’яті з іменами наших героїв. 
 Юрій Бірюков привіз 100 кілограмів ос-
колків, які ми монтуватимемо у стелу так, 
немов вони застрягли там чи зрикошети-
ли. Буде імітація кіптяви — дзвін ніби ви-
ходить із вогню. Перед стелою стоятиме 
металева чаша — побита кулями й напов-
нена осколками. Це обов’язково братиме за 
душу...
 Українці й наші закордонні гості бу-
дуть справді вражені тим, настільки вдало 
вдалося проектувальникам, архітекторам 
і будівельникам відобразити у камінні, ме-
талі, грі світла й тіні суть нашої боротьби, 
її трагізм та невичерпний героїзм народу, 
який ніколи не здається. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ 

«Це буде наповнена світлом 
і енергетикою споруда»
Від космодрому до Зали пам’яті — проекти, які вражають

■

Будівництво Зали пам’яті в розпалі.❙

«Нам потрібно розвивати нову українську культуру мілітарної пам’яті. 
І я пишаюся, що цей меморіал народили саме ми».

Олег Приймачук. ❙



Є ІДЕЯ! 

Не 
«Верховна», 
а Центральна 
Рада!
Відкритий лист Президенту 
України, Голові Верховної 
Ради України (Голові 
Конституційної комісії)
Василь СОКУР, 
учений, професор, письменник, громадський 
діяч, заступник головного редактора 
всеукраїнського журналу «Дивосвіт»

 Уже 27 років утверджуємо українсь-
ку державність, яка має сторічну тради-
цію. Пропагуємо державну символіку і 
мову; модернізуємо національний право-
пис; прагнемо відродити українську на-
ціональну церкву... Відхрестилися від 
радянського минулого, здійснивши деко-
мунізацію...
 Але й досі ні політики, ні вчені-істори-
ки не звернули увагу на те, що назва на-
шого законодавчого органу — «Верховна 
Рада» — є... рудиментом радянського ми-
нулого. Більшість колишніх «Верховних 
Рад» колишніх республік СРСР повер-
нулись до історичних назв своїх органів 
народовладдя: Дума, Сейм, Парламент, 
Курултай тощо. Україна ж і досі «верхо-
венствує» назвою свого вищого законо-
давчого органу над місцевим народовлад-
дям.
 «Верховний» — це той, хто стоїть звер-
ху над усіма, підпорядковуючи тих, хто 
«внизу». Той, хто примушує «нижніх» 
беззастережно виконувати свої розпоря-
дження й приписи. Часто — одноосібні. 
Це, швидше, доречно, коли йдеться про 
військове субординаційне підпорядку-
вання — Верховний головнокомандувач, 
Ставка Верховного головокомандування 
тощо. Але на рівні державного врядуван-
ня підкреслювати своє верховенство щодо 
місцевих інститутів волевиявлення гро-
мадян — це сприймається дещо дискреди-
таційно щодо останніх. 
 Фундатори української державності, 
100-річчя якої ми відзначаємо, були 
правниками європейського ґатунку. На-
зву колегіального виконавчого органу 
«Директорія», до складу якого ввійшло 
6 «директорів» (міністрів), запозичили з 
досвіду Паризької Комуни. Законодавчий 
орган УНР назвали «Центральна Рада».
 Різниця у назвах між Верховною і Цен-
тральною радами очевидна. Центральний 
— це той, що перебуває в центрі. Цент-
ральний орган є не зверху, а діє в одній 
географічній (регіональній) площині з те-
риторіально меншими самоправними оди-
ницями урядування згідно з адміністра-
тивним поділом держави — з центрами 
територіальних громад, районними та об-
ласними центрами.
 Кажучи фігурально, дію Централь-
ної Ради можна уподібнити до потужно-
го магніта, який створює навколо владне 
силове поле і притягує до себе, тримаю-
чи вибірково у сфері свого впливу, лише 
більші й менші залізні (владні) частин-
ки, не впливаючи на всі інші «іншорідні 
матеріали» — волонтерські, громадські, 
релігійні об’єднання тощо. 
 Нова (стара!) назва нашого парламен-
ту — Центральна Рада — особливо дореч-
на сьогодні, коли ми делегуємо виконавчу 
владу і фінанси на місця, створюючи тери-
торіальні громади.
 Прошу розглянути мою пропозицію на 
засіданні Конституційної комісії як «по-
правку до Конституції Сокур» і дати від-
повідь. (Контакти додаються).
 P.S. Редакція запрошує читачів до об-

говорення порушеної автором теми. ■

■ Іван ШІМАНЧУК 
Рівне

 Патріарх Київський і всієї Ук-
раїни-Русі — такий титул має глава 
УПЦ(КП) Філарет. Він єдиний, хто 
зрозумів своє історичне місце в розбу-
дові церкви і держави Русі-України. 
На жаль, усі інші колишні й ниніш-
ні керівники України в історичному 
плані глибше Малоросії не згадують, 
навіть про УНР, і заповіту її останньо-
го (в екзилі) очільника уряду (на від-
міну від країн Балтії).
 Основна проблема українського на-
роду в тому, що за 27 років незалеж-
ності не з’явився український держав-
ницький лідер-патріот, але, як писав 
поет «...мали ми Богдана, мали і Тара-
са, але мало шанували Христа свого, 
Спаса...». У нас у лідери висуваються 
не державники-патріоти, а політики, 
які навіть не знають, що будувати, як 
Кучма, який побудував нам олігархат. 
 В умовах війни вимоги до керівни-
ків держави значно зростають, але як 
пояснити, що «п’ята» московська ко-
лона вільно веде антиукраїнську про-
паганду на телеканалах України, чим 
займається СБУ, невже захист кон-
ституційного ладу для них не пріори-
тетний і Крим та Донбас їх нічому не 
навчив? Що ще треба віддати агресо-
ру? Голови Конотопа і Глухова вважа-
ють, що на черзі Сумська область, то 
чому ж не зміцнюють регіональне де-
ржавне керівництво? Усілякі розмови 
про реінтеграцію Донбасу — це пуста 
балаканина, за якою ніяких прак-
тичних результатів не проглядаєть-
ся. Треба виходити з реальних обста-

вин, що склалися на даний момент, а 
саме — звільнені райони Донецької та 
Луганської областей приєднати до За-
порізької, Дніпропетровської та Хар-
ківської і дати можливість людям цих 
районів нормально жити. Окупований 
Донбас — це надовго. Путін його ні-
коли добровільно не віддасть. Завдан-
ня України — максимально зміцнити 
свої Збройні сили й у відповідний мо-
мент звільнити окуповані землі.
 Для показу історичної державної 
тяглості України треба дослухатися 
до Патріарха Київського і всієї Украї-
ни-Русі й назвати нашу державу Русь-
Україна. Це зміцнить державність 
України і відсіче всі зазіхання Мос-
ковії на історію Київської Русі, тому 
що назва «Росія» вигадана, й історія 
не знає такого народу як росіяни, а 
знають лише московитів, що докумен-
тально зафіксовано на всіх географіч-
них картах ХVІІІ століття.
 Нав’язана Україні Росією гібрид-
на війна повністю задовольняє нашу 
керівну верхівку і п’яту колону. Іс-
нуючі економічні, культурні, дипло-
матичні, спортивні зв’язки, поїздки 
українців на роботу в Росію і в Крим 
на відпочинок деморалізують фронт 
і тил, бо складається враження, що 
війни ніби й немає, і це дає підстави 

Путіну говорити, що Крим самостій-
но і добровільно приєднався до Росії.
 На п’ятому році війни керівники 
держави повинні зрозуміти, що пере-
могти сильного, нахабного, жадібного 
і брехливого ворога можна лише при 
консолідації всього народу — фронту 
і тилу, та не плекати ілюзій. Питан-
ня стоїть так: або ми змиряємось із за-
хопленням наших земель, або будемо 
боротися до перемоги і ніяких комп-
ромісів у цьому питанні з агресором 
бути не може.
 Невизначеність влади, двобока й 
дволика політика по відношенню до 
ворога тільки шкодить Україні і на-
шим союзникам щодо застосування 
санкцій до агресора. Країни НАТО і 
ЄС давно повинні зрозуміти, що єди-
ною реальною воєнною силою, що 
стоїть на шляху Росії до наступу на 
Європу, є Україна. Верховна Рада 
України повинна повернутися облич-
чям до фронту, де кожен день гинуть 
наші воїни, й ухвалити, хоча б напри-
кінці своєї каденції, звернення до під-
писантів Будапештського меморанду-
му з вимогою повної ізоляції Росії від 
цивілізованого світу. Тільки карди-
нальні санкції можуть дати резуль-
тат, вплинути на агресора, бо він по-
важає тільки силу. ■

С. МАТИШАК
Полтава 

 Добрий день! Пишу вам через 
ситуацію, що склалася у нас зі ста-
ціонарним телефоном. Проживаю я 
в м. Полтава, по вул. Героїв Сталінг-
рада, 13. Номер стаціонарного теле-
фону 63-38-02. Із грудня 2017 р. наш 
будинок відключили від телефонно-
го зв’язку. На наше звернення від-
повіли, що викрали кабель. Із того 
часу терміни ремонту все відклада-
ли. Відповідають із ДІКЦ-Contacts. 
Одного разу написав на а/с 241, м. 
Київ, але відповідь отримав із Хар-
кова. Від телефону ми не відмовля-
лися — маємо сліпу родичку, яка не 
може користуватися мобільним те-
лефоном, але завчила номер нашо-
го телефону і якось його навпомац-
ки набирає кожного дня з надією 
— а там тиша. Так жодного дня від 
грудня минулого року наш телефон 
і не запрацював.

 Такі ж справи і в наших най-
ближчих сусідів. Вони також не 
відмовлялися від телефону з різ-
них причин. Одного дня подзвонив 
у квартиру №9 по домофону елект-
рик з Укртелекому, двері йому сусід 
відчинив, ми чекали з радістю, що 
нарешті телефон запрацює, але 
дарма. Чому він приходив — неяс-
но. Потім сусідка  сказала, що в неї 
телефон запрацював. Але ненадов-
го, через короткий період знову за-
мовк.

 Тепер на кожне моє звернен-
ня отримую відповідь, що нібито 
наш телефон не працює з 12 квіт-
ня 2018 р. Це мене найбільше обу-
рює, адже телефонного зв’язку не-
має з грудня 2017 р. і з того часу він 
ні разу не з’являвся (так само, як і в 
наших сусідів)! Тепер читаю в газеті, 
що нас задумали перевести на мо-
більні телефони за допомогою опе-
ратора «ТриМоб». Ось тому-то вся 
ця морока з кабелем. У мене два мо-
більні оператори вдома — «Вода-

фон» і «Київстар», то мені ще тре-
тього не вистачає?!
 Якщо компанії невигідно утриму-
вати стаціонарний зв’язок, то їх мож-
на зрозуміти, але не треба брехати 
споживачам. Так уже скрізь покра-
ли кабель, але ж це не голка в скирті 
сіна! Невже не можна відшукати тих 
злодіїв? Вони ж кудись здають той ка-
бель? Можливо, й були випадки ви-
крадення, але ж не такого масового! 
Люди подейкують, що, можливо, сам 
Укртелеком зацікавлений у цьому, от 
і познімали ті кабелі. Напевне, не так-
то вони й переймаються негараздами 
«шановних клієнтів». 
 Я зберіг усе те листування, що 
мені надсилали з ДІКЦ-Contacts. 
Кожного разу вони відтерміновува-
ли на місяць ремонт, обіцяючи по-
лагодити то наприкінці травня, то в 
червні, тепер обіцяють вже у жовтні. 
Будь ласка, допоможіть розібратися, 
чи буде в нас стаціонарний телефон 
чи ні, а якщо буде — то коли? ■

ПОЛІТПАРНАС

Зрада
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Якщо зневажа Верховна Рада

Державні інтереси,

Ставить палиці в колеса,

То що це, як не зрада?

Вони так можуть й Україну,

Якщо пішла вже гра така,

Зробить товаром

Й заради власного навару

Чи просто так, «на шару», 

По метру, сотці, по гектару

Пустить, як кажуть, з молотка.

■

Якщо ви ніколи не бували на Мертвому морі в Ізраїлі — не біда, у вас є шанс відвідати 
українське Мертве море, а саме Лемурійське озеро в Херсонській області, побіля села 
Григорівка. Вода в цьому озері настільки насичена сіллю (35%, навіть більше, ніж у Мертвому 
морі), що ви навіть за бажання не дістанетесь дна — вода вас просто виштовхуватиме. А 
ще у цій цілющій воді, як стверджують місцеві жителі, багато йоду, брому, сірководню, вона 
лікує хронічні захворювання суглобів, шкіри і навіть омолоджує. Відвідати це диво природи 
варто ще й заради того, щоб помилуватися ніжно-рожевим плесом озера, яке, як кажуть, 
колись, у сиву давнину, було Лемурійським морем. Цей диво-колір надають воді водорості, 
які виробляють цінні для людського організму каратиноїди.

НА СТОРОЖІ

П’ятій колоні — бій
В умовах агресії потрібно згуртувати свої лави

■

ДОПЕКЛО

Кому потрiбнi 
«шановнi клiєнти»,
або Ходiння по «телефонних» муках

■

9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 10 ЖОВТНЯ 2018Я ВАМ ПИШУ...
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Рояль iз душею ангела
 Похмурого осіннього дня по обіді до 
корпусу Національної бібліотеки Ук-
раїни імені В.І.Вернадського на Володи-
мирській увійшла юна піаністка. Вона 
піднялася на третій поверх і прочини-
ла двері читацької зали. Цю відвідувач-
ку чекали. Старовинний рояль був підго-
товлений до концерту. Ще трохи — і тут 
зазвучать чарівні мелодії. Для студент-
ки Анжеліки Підгорної виступ у Музич-
ній вітальні не мав бути дебютним — вона 
вже стала лауреатом міжнародних кон-
курсів. Водночас це ніяк не означало, 
що слід зректися цієї невеличкої ауди-
торії — адже і її оцінка важлива. Постій-
ні відвідувачі і знавці фортепіанної гри 
звично зайняли місця — і почалися му-
зичні чари.
  Улюблені твори Підгорної, які нале-
жало представити слухачам, значаться 
в музичному фонді людства як геніальні 
— етюди Фредеріка Шопена, п’єси Кло-
да Дебюссі та Франца Шуберта. Викла-
дач Національної музичної академії 
імені Чайковського Борис Федоров зна-
чуще подивився на свою ученицю і, звер-
таючись до аудиторії, оголосив програму 
концерту. Анжеліка зосередилася і торк-
нулася клавіш роялю... Непомітно про-
летіли півтори години концерту. Ні в кого 
не залишилося сумніву: щойно виступа-
ла надзвичайно обдарована піаністка. Їй 
вдалося відобразити і поетичність Шопе-
на (етюд №7), й імпресіоністський живо-
пис Дебюссі (цикл «Естампи»), і вірту-
озність мініатюри Шуберта «Бурлака». 
Тривалі оплески і слова про велику бу-
дущність стали нагородою виконавиці, а 
у викладача при цьо му був вигляд навіть 
щасливіший, ніж у його вихованки. 
 Музична вітальня, як завжди, спри-
яє піднесеному настрою відвідувачів. На-
самперед цю атмосферу створює старо-
винний інструмент, якому понад сто де-
сять років. Виконавці зазначають: рояль 
Bluthner, виготовлений у Лейпцигу на за-
мовлення, має клавіші, зроблені зі слоня-
чої кістки. Він звучить так потужно і чис-
то, що у слухачів виникає відчуття, ніби 
мають справу з живою істотою, яка може 
мати крила і злітати будь-якої миті до не-
бес у прочинене вікно, ніби такий собі ан-
гел. Коли рояль мовчить, можна роздив-
лятися картини і витончені інструменти 
на стінах вітальні, букети і вазони, шафи 
з книгами і навіть приділити увагу блі-
до-помаранчевим шторам із грецькими 
горішками на зав’язочках. Фахівець від-
ділу Музичного фонду Людмила Руденко 
каже, що літературно-музичні вечори у 
бібліотеці імені Вернадського відбували-
ся, починаючи з 1928 року. Подібні захо-
ди запровадили також в інших найбіль-
ших книгозбірнях світу, зокрема у Біб-

ліотеці Конгресу США, ще на початку 
минулого століття. Людмила поглянула 
на портрет на стіні, ніби посилаючись на 
того, хто там зображений і про кого вона 
з готовністю щойно розповідала.

Цензор, який був патрiотом
 Олександр Дзбанівський, засновник 
відділу Музичного фонду «Вернадки» 
— ось хто міг би докладніше розповісти 
про ті вечори. Олександр Кошиць у своїх 
«Спогадах» описував, як той приходив 
до студентів Київської духовної академії, 
брав участь у музичних вечорах і допома-
гав студентам писати курсові роботи. Су-
дячи зі скупих відомостей, що залиши-
лися, Дзбанівський протягом семи років 
був радянським функціонером, праців-
ником Народного комісаріату з питань 
освіти, в якому спеціалізувався на пи-
таннях музики, хоча був не дуже під-
кований у цій сфері, маючи за плечи-
ма лише духовну семінарію і училище 
Московського філармонійного товарис-
тва. Фахівець музичного відділу бібліо-
теки Вернадського Олена Цибульська 
продемонструвала архівний документ, 
на якому стоїть підпис Дзбанівського. 
Йдеться про надання дозволу на вико-
нання російського циганського романсу 
з репертуару Тамари Церетелі «Только 
раз». Але такого дозволу Дзбанівський, 
як секретар «Вищого музичного коміте-
ту відділу мистецтв УПО НКО УСРР», 
що був розташований у Харкові в 1930 
році, не надав. Зрозуміло, що член цен-
зурного комітету не міг зважитися на по-
зитивне рішення, оскільки цей романс 
(до речі, написаний Павлом Германом у 
Києві), прикрашав репертуар численних 
співаків-емігрантів, включно з Олексан-
дром Вертинським. Попри все радянсь-
кий держслужбовець добре пам’ятав, 
звідки він родом. Людмила Руденко 
стверджує, що саме завдяки Дзбанівсь-
кому в бібліотеці Вернадського зберег-
лися численні записи духовних творів. 
 Формування музичного фонду біб-
ліотеки Вернадського відбувалося не без 
перипетій. Після жовтневого переворо-
ту до нього переправили чимало приват-
них нотних бібліотек, і не завжди з доброї 
волі їхніх власників. Так, зокрема, сюди 
потрапила бібліотека династії Розумовсь-
ких.
 Із драматичними подіями пов’язано 
перебування легендарного роялю в оку-
пації. Інструмент не стали забирати ра-
зом з бібліотекою в евакуацію, на Урал. 
Він стояв під час Другої світової війни на 
першому поверсі цієї ж будівлі і, кажуть, 
німці-фашисти на ньому грали. Якби ро-
яль мав дар мови, то, напевне, розповів 
би, за яких обставин зазнав образливих 

тортур-«опіків» на своїй кришці. На ній 
залишилися кола від якоїсь посудини, 
якою користалися вищі чини німецької 
окупаційної влади.
  Страшну мітку залишив у долі біб-
ліотеки 1964 рік, коли тут сталася поже-
жа. У той час у книгозбірні працювала 
дослідниця творчості Кирила Стеценка, 
створюючи каталог архівів і нотних за-
писів славетного композитора. Дослід-
ниця — Лю Олександрівна Пархоменко 
написала на цих матеріалах докторську 
дисертацію, а згодом і кілька чудових 
книг. А тоді вона власними руками роз-
грібала ці згарища, незважаючи на те, 
що готувалася стати мамою. У неї на-
родилася дочка, яку знають як Ната-
лю Калуцьку, відомого науковця і авто-
ра ґрунтовної праці про творчість Олек-
сандра Кошиця.
 На всі матеріали, що зберігаються 
у музичному фонді, є карткові катало-
ги. Ця робота потребує титанічних зу-
силь із боку дослідників. Варто згада-
ти, зокрема, каталоги приватних бібліо-
тек: архівів і літератури від Розумовсь-
ких, нотного зібрання інструментальної 
камерної музики, залишеної чиновни-
ком імперської канцелярії Іваном Гав-
рушкевичем, матеріалів диригента цер-
кви святої Варвари у Відні, представни-
ка української діаспори в Австрії Андрія 
Гнатишина, науково-методичних творів 
Івана Блажкова, який зараз живе у Ні-
меччині, тощо. Розроблено каталоги ук-
раїнських нотних видань від 1917-го по 
1930 роки, нотної бібліотеки Київської 
духовної академії. Готуються до друку 
ще два — видавництва Генріха Індржи-
шека і каталог із промовистою назвою 
«Музична Шевченкіана».

Глiєр у вишиванцi
 Ішов 2017 рік. У читацькому залі 
пролунав такий рідкісний в умовах вій-
ни дзвінок iз Росії. Телефонував правнук 
Рейнгольда Глієра Кирило Новосельсь-
кий. За кілька днів він прибув до Києва і 
подарував музичному фонду нові книж-
ки про свого славетного прадідуся. До біб-
ліотеки він завітав одягнений в українсь-
ку вишиванку. Сказав, що його син має 
таку саму сорочку. 
 Зізнання в любові до нашої країни в 
Музичній вітальні звучать не тільки на 
словах і в музиці, а й підтверджуються ре-
альними справами. Минулого року було 
успішно реалізовано спільний проект На-
ціональної музичної академії, Міністерс-
тва культури і НБУВ з італійськими пар-
тнерами. Свою книжку про українсько-
го композитора польського походжен-
ня Сергія Борткевича презентував у 
Музичній вітальні виконавець, викла-

дач Італійської державної консерваторії 
Альфонсо Сольдано. Він стверджує, що 
став краще розуміти музику Борткеви-
ча, коли дізнався його біографію. Із полі-
тичних причин на колишній радянській 
батьківщині про цього харків’янина май-
же не згадували. Проте творчий доробок 
Сергія Борткевича становить понад сім 
десятків творів. Деякі вважаються втра-
ченими, але є й такі, які було віднайдено 
завдяки зусиллям закордонних музикоз-
навців Мелкома Баллана (Велика Бри-
танія), Багвана Тадані (Індія/Канада) і 
Валтера Калктмана (Голландія). Компо-
зитора вважають останнім романтиком і 
називають українським Рахманіновим. 
 Музичній вітальні теж вдаються де-
які відкриття, а деякі цілком можуть по-
радувати колег з-за кордону. Одне з них 
стосується Жана Бенжамена Делабор-
да — французького композитора, есеїс-
та і фінансиста вісімнадцятого сторіччя. 
До музфонду незвіданими шляхами у не-
відомий час потрапило багато оформле-
не видання — вибрані пісні, покладені 
на ноти. Титульної сторінки, де зазви-
чай вписується ім’я автора, в цьому ви-
данні бракувало. Тому фахівців музично-
го відділу зацікавило, кому належить на-
писана до текстів музика. До того ж, ніде 
не значилася дата виходу книжки у світ. 
Керівник відділу музфонду Лариса Івчен-
ко, як справжній детектив, взялася роз-
гадувати цю таємницю і з’ясувала завдя-
ки гравюрам Жана-Мішеля Моро, над-
рукованим у книзі, прізвище композито-
ра. Як виявилося, ним був надзвичайно 
впливовий свого часу фаворит Людовика 
ХV, автор багатьох опер і чотиритомної 
колекції пісень мсьє Делаборд, страче-
ний на гільйотині за чотири дні до 9 тер-
мідора і падіння Робесп’єра.
 Концертно-просвітницька місія му-
зичної вітальні триває. Тут отримали 
визнання такі відомі піаністи, як Анд-
рій Кутасевич, Анна Федорова, Ігор Ря-
бов, Маргарита Головко, видатні вокаліс-
ти Тарас Штонда, Ольга Микитенко, Вік-
торія Заболоцька, Павло Денисенко, ан-
самбль давньої музики під керівництвом 
Костянтина Чечені, ансамбль солістів ка-
мерної музики Ars genesis, фольклорний 
ансамбль «Вишиванка» тощо.
  Трапляється, що і самі берегині муз-
фонду — Людмила Руденко, Ірина Сав-
ченко, Євгенія Кожушко, Катерина Азю-
ковська, Олена Цибульська, Світлана 
Литвинова — виступають у ролі виконав-
ців. Якогось дня сюди завітала індонезій-
ська делегація. Яким же був подив іно-
земних гостей, коли вони почули з вуст, 
як їм здавалося, пересічних бібліотекарів 
чудовий спів. Це був «Щедрик» Миколи 
Леонтовича. Індонезійці почали їм під-
співувати, бо хто ж не знає, що «Щед-
рик» — це всесвітньо відомий музичний 
пароль України?
  Як виявилося, щоденне спілкування 
з прекрасним, ще й освячене любов’ю до 
рідного мелосу, може перетворити зви-
чайних людей на казково прекрасних ге-
роїв, які народилися у правильному міс-
ці в правильний час. ■

ПРОСВІТНИЦТВО

Фортеця для нот і секретів
Музична вітальня Національної бібліотеки імені Вернадського стала місцем 
зустрічі з сучасними і майбутніми маестро

■

Засновник Музичного фонду НБУВ ]
Олександр Дзбанівський.

❙
❙

Тетяна БОРИСОВА

Декому з відвідувачів вдається не тільки сфотографуватися біля легендарного рояля, 
а й потримати в руках раритетні видання завдяки привітним господиням Музичної вітальні
(зліва направо) Олені Цибульській, Людмилі Руденко і Євгенії Кожушко.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙
❙
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Владислава ЗАЇЧКО

 У прокат вийшла комедійна 
кінострічка «Скажене весілля» 
від кінокомпанії Film.ua. «Ска-
женим» продюсером українсь-
кого фільму став Юрій Горбунов, 
який також зіграв роль тамади 
Назарія Запахлюка, перевтілив-
шись в образ із довгим волоссям 
та вусами. Режисер фільму — 
Влад Дикий.
 Чому «Скажене весілля»? А 
тому, що цей український фільм 
не лише комедійно показує тра-
диції, а й демонструє філософію 
любові, якій немає перешкод та 
меж. За сюжетом, донька Васи-
ля Середюка, яка навчається у 
Франції, має привезти нарече-
ного в рідне село Яблунівку. На-
реченим батько — керівник сіль-
ського Будинку культури — уяв-
ляє... Олега Винника. 
 Проте неочікувано Катери-
на привозить... афрофранцуза 
на ймення Франсуа, який, утім, 
відповідально підготувався до 
поїздки, навіть вивчив українсь-
ку мову та українські традиції. 
Проте навіть це не допомогло, 

батько дівчини категорично від-
мовляється від всіляких святку-
вань і весілля. Бажаючи доньці 
за нареченого українця, любля-
чий татусь створює так зване сва-
тання, куди особисто запрошує 
всіх колишніх хлопців Катери-
ни... (Тут-таки в епізодичній ролі 
проявили себе актори з гуморис-
тичного дуету «Загорецька Лю-
бов Степанівна»).
 А Франсуа й Катерина всі пе-
решкоди долали з легкістю. На 
їхньому боці — і мати нареченої 
Галина Середюк. 
 У «Скаженому весіллі» пору-
шено проблему й сусідства, коли 

один одному солі на хвіст наси-
пають. У сусіда Тараса, який ті-
шиться щастям своєї доньки, он 
теж зять іноземець, Ашот. Але 
Василю Середюку, щоб мати ду-
шевний спокій, треба немало пе-
режити. 
 У головних ролях: Назар 
Задніпровський — батько наре-
ченої Василь Середюк, Поліна 
Василина — наречена Катерина, 
Джимі Воха-Воха — наречний 
Франсуа, Леся Самаєва — мати 
нареченої, Олександр Кобзар — 
сусід Тарас, Віра Кобзар — дру-
жина сусіда Оксана, Інна При-
ходько — дочка сусіда Оля, Арам 

Арзуманян — зять сусіда Ашот.
 А в епізодичній ролі зіграв 
навіть шалено популярний серед 
жіноцтва різного віку поп-спі-
вак Олег Винник, який виконує 
роль самого себе — суперзірки. У 
ролі сільських попів — колеги по 
співочому цеху Монатік і Потап. 
Олег Винник і Потап співають ра-
зом у стрічці «Найкращий день». 
Словом, видно і чути, що продю-
серський центр Олексія Пота-
пенка GMozgi Entertainment та 
«Прототип продакшн» (Film.ua 
Group) разом продюсували фільм 
«Скажене весілля». 
 Нагадаємо, проект повномет-
ражної комедії «Скажене весіл-
ля» став одним із переможців 
Десятого конкурсного відбору 
Держкіно. Частка держфінансу-
вання становить 3 млн. 240 тис. 
грн., загальний бюджет картини 
— 10 млн. 800 тисяч гривень. 
 За жартівливим антуражем 
комедії варто шукати глибший 

зміст. Глядач мимоволі набли-
жається до серйозних тем само-
ідентифікації українців і толе-
рантності до людей з іншим ко-
льором шкіри та іншими думка-
ми і світосприйняттям. Іронію 
викликають нарочиті жадіб-
ність, показовість, нетерпимість 
до іншого. 
 Француз Франсуа у філь-
мі навіть уявляє себе козаком, 
а сучасну Україну — Диким по-
лем. А наприкінці він каже: «У 
вас тут усе — як у Франції». Та-
кий оптимістичний реверанс усе-
ляє надію, що справді кожна ук-
раїнська Яблунівка стане цивілі-
зованою Європою. 
 «Скажене весілля» за пер-
ший уїк-енд зібрало скажений 
бокс-офіс — 13,112 млн. гри-
вень! — повідомив голова Держ-
кіно Пилип Іллєнко. — Ці гроші 
в касу принесли 149 423 глядачі! 
Здається, це новий рекорд для ук-
раїнського кіно». ■

Олександра ТИМОЩУК

Твори віденських класиків, італійських і 
французьких оперних композиторів ХІХ 
століття виконували не тільки в престиж-
них концертних залах, а й у салонах при-
дворної знаті. Відродити ці традиції взя-
лися у Національній філармонії України, 
яка 21 жовтня у Києві перетвориться на 
музичний салон, де звучатимуть улюблені 
композиції європейських аристократів.

Французька вітальня
 Мода на великосвітські посиденьки 
зародилася у Франції за Людовіка XІІІ, 
коли королівський двір був єдиним цен-
тром духовного і культурного життя. 
Згодом її підхопили герцоги, маркізи та 
графи, які у своїх палацах збирали гос-
тей у спеціально відведеному для цього 
місці — салоні, що в перекладі з фран-
цузької означає «велика зала». Музи-
ка, яка там звучала для розваги аристо-
кратів, називалася «салонною» або «ка-
мерною» — від італійського слова «ка-
мера», тобто «кімната».
 Перший світський салон відкрився 
1620 року в будинку маркізи Катрін де 
Вівон Рамбуйє. Їй належить ідея ство-
рення своєрідного інтер’єру для кімна-
ти-вітальні, де б усе сприяло створен-
ню відчуття весняного очікування. Там 
вона приймала гостей, влаштовуючи для 
них концерти, у яких брали участь відомі 
музиканти. Часто саме у її салоні вперше 
звучали твори композиторів, присвячені 
аристократам. Адже ті нерідко ставали 
їхніми замовниками або виступали в ролі 
покровителів талановитих авторів.

Віденські меценати
 Почесним гостем австрійських 
аристократів був Людвіг ван Бетховен 
(1770—1827). Незважаючи на сварли-
ву вдачу, він частенько бував у будин-
ку князя Карла Ліхновського і викону-
вав там для великосвітської публіки свої 
нові фортепіанні твори. 
 «Весняну» сонату для скрипки та фор-
тепіано композитор присвятив іншому пок-
ровителеві — графу Моріцу фон Фріцу. Це 
один із найбільш просвітлених творів авто-
ра — творця безлічі драматичних сонат та 
симфоній, який увійшов до репертуару не 
лише скрипалів, а й флейтистів.
 Можливо, ідея його написання ви-
никла під враженням від простодушної 

і щедрої натури графа Моріца фон Фрі-
ца, який легко розлучався із грошима. У 
результаті, розтринькав усе своє багатс-
тво і став банкрутом. Він —прототип ге-
роя  п’єси Фердинанда Раймунда «Мар-
нотрат», написаної 1834 року.

Рятівні сонати
 Оперний композитор Гаетано Доні-
цетті (1797—1848) сонату для флейти 
та фортепіано до-мажор присвятив дво-
рянці Маріанні Пезоллі-Грататоллі, яка 
підкупом звільнила його від військової 
повинності. 
 Ще один автор опер, ораторій та сим-
фонічних творів — французький ком-
позитор бельгійського походження Се-
зар Франк (1822—1890) — отримав все-
світню популярність завдяки камерному 
твору — сонаті для скрипки та фортепіа-

но ля-мажор. Він написав його на честь 
одруження свого друга — відомого скри-
паля-віртуоза Ежена Ізаї. Той виконав 
сонату з автором під час свого весілля. 
 Світова прем’єра сонати Франка від-
булася у брюссельському «Артистично-
му гуртку». Незабаром було зроблено пе-
реклад для флейти, альта, віолончелі з 
фортепіано. Ця соната у виконанні Ізаї 
зазвучала в усіх країнах світу, прослав-
ляючи її творця. Адже до того часу ім’я 
Франка було відоме лише вузькому колу 
шанувальників.

Пісня для флейти
 Частим гостем музичних салонів 
Відня був Франц Шуберт (1797—1828). 
Його музичні вечори називалися шубер-
тіадами. На них композитор частенько 
акомпанував співакам. Адже за своє ко-

ротке життя написав понад 600 пісень. 
Одна з них — «Зів’ялі квіти» на слова 
поета-романтика Вільгельма Мюллера 
— лягла в основу чуттєвих Варіацій для 
флейти та фортепіано мі-мінор. 
 Його написанню передувала друж-
ба композитора зі знаменитим флейтис-
том, викладачем Віденської консерва-
торії — Фердинандом Богнером. Він ві-
домий ще й тим, що володів «віденською 
флейтою» моделі Георга Байра, діапазон 
звучання якої був ширшим загальноп-
рийнятого — з використанням нижньо-
го регістру до «соль» малої октави. 
 Будь-які експерименти з удосконален-
ня флейти для розширення виконавських 
можливостей вважалися сміливим нова-
торством і зацікавили композитора Шу-
берта, який сам був основоположником 
нової течії — епохи романтизму в музи-
ці. Тому в його чуттєвих Варіаціях флей-
та стала сольним інструментом зі склад-
ною віртуозною партією.

Київський салон
 Почути всі ці твори можна буде у 
Києві. Відроджуючи традиції європей-
ського салонного музикування, дует 
яскравих виконавців, заслужених ар-
тистів — флейтиста Юрія Шутка, який 
грає на інструменті, відлитому із золота, 
та професора НМАУ ім. П. І. Чайковсь-
кого, піаніста Юрія Кота — дасть у На-
ціональній філармонії України єдиний 
концерт під назвою «Шедеври камерної 
музики ХІХ століття».
 «Вибір програми не випадковий, — 
пояснює Юрій Шутко. — Адже філар-
монійна зала колись належала Будин-
ку купецького зібрання, де відбувалися 
бали-маскаради й музичні вечори. Її ви-
тончений інтер’єр, прекрасна акустика 
під час виконання шедеврів ХІХ століт-
тя Бетховена, Шуберта, Франка та Доні-
цетті дозволять слухачам подумки пере-
нестися в минуле і побувати у кращих 
салонах Відня та Парижа». ■

ВИСОКА НОТА

Великосвітські посиденьки
Музика для аристократів дозволить перенестися з Києва у минуле Відня та Парижа

■

Дует заслужених артистів — флейтиста Юрія Шутка, який грає на інструменті, відлитому 
із золота, та професора НМАУ ім. П. І. Чайковського, піаніста Юрія Кота.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

ПРОКАТ

Несерйозне кіно про серйозне
Хто розумним 
дівчатам за Винника 
миліший

■

Продюсером «Скаженого весілля» став телеведучий Юрій Горбунов, 
який зіграв роль тамади.

❙
❙

Весілля в Яблунівці.❙
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Зірка Толедо
 Маю звичку планува-
ти свої мандрівки, розроб-
ляти маршрут, вивчати 
«місцевість». Побувати в 
Толедо стало нав’язливою 
ідеєю після знайомства з 
творчістю Ель Греко, цьо-
го чужинця, що слідує з 
його прізвиська (Домені-
кос Теотокопулос, грек 
за походженням, наро-
дився в 1541 р. у Фабеле, 
острів Крит, проте май-
же все своє свідоме жит-
тя прожив у Толедо, де 
й був похований у 1614-
му). Його знаменита кар-
тина «Вид Толедо» заво-
рожила своєю загадковіс-
тю й урочистою суворіс-
тю, і захотілося побачити 
на власні очі це містичне 
місто на скелястих бере-
гах річки Тахо.
 Після того як серед-
містя древнього Толе-
до ЮНЕСКО у 1986 році 
внесла до списку світо-
вої культурної спадщи-
ни, жодна «правка» не 
була внесена у зовнішній 
вигляд міста — воно ніби 
законсервоване від впли-
ву справ рук людських. 
Міжнародна організація 
виділяла значні кошти, 
щоб місто було відрестав-
роване: будинки, вулиці, 
музеї, церкви — все мов 
вилизане й причепурене. 
Коли під’їжджаєш до міс-
та й зупиняєшся поодаль, 
на протилежному боці 
Тахо, щоб сфотографува-
ти звіддаля силует Толе-
до, аби потім порівняти з 
відомою картиною, ще не 
підозрюєш, що перед то-
бою старовинна дерев’яна 
скринька, яку відрестав-
рували, але потім покри-
ли лаком, від чого зник 
дух автентичності: все 
таке гладеньке, святкове 
— чепурні вітрини крам-
ничок, у яких виставле-
но прекрасні роботи міс-
цевих майстрів (жодного 
китайського ширвжитку, 
лише сувеніри й витвори 
місцевих майстрів — чу-
дові кинджали, ножі з че-
канкою та інкрустацією, 
вишивки, керамічні ви-
роби), кав’ярні, з яких 
уже зранку линуть аро-
мати свіжої випічки й за-
пашної кави, чистесень-
кі вузенькі вулички, які 
на очах туристів миють… 
шампунем (ну не шампу-
нем, звісно, а мийними 

засобами, але такими па-
хучими, що складається 
враження, ніби місто вже 
зранку причепурив ци-
рульник ще й напахтив 
парфумами). 
 Аби відчути справж-
ню атмосферу міста, 
сюди потрібно приїжджа-
ти надвечір, коли зника-
ють натовпи туристів, а 
на стінах залягають сутін-
кові тіні, мов на обличчях 
із портретів «генія місця» 
— Ель Греко. Пройтися 
вузесенькими вуличка-
ми, на яких, мов маячки, 
розкидані міточки у виг-
ляді малюсіньких кера-
мічних плиточок із зобра-
женням єврейської міно-
ри, чи арабської сув’язі, 
чи габсбурзького герба — 
міток, що ніби з’єднують 
сучасність із минулим. 
 Блукаючи вуличка-
ми вічного Толедо, нама-
галася відчути ту атмос-
феру, яку у своєму знако-
вому фільмі «Трістана», 
знятому за романом Бені-
то Переса Гальдоса та но-
мінованому на «Оскар», 
так чудово передав Луїс 
Бунюель: час ніби зупи-
нився у цьому місті і змі-
ни ніколи не прийдуть у 
ці будинки. Герої фільму, 
вулиці — ніби зійшли з 
картин Ель Греко, і, блу-
каючи закапелками ста-
рого міста і підключивши 
фантазію, ви переноси-
тесь у ті часи, в ту атмос-
феру.
 Узагалі із зіркою То-
ледо тут пов’язано майже 
все: це і музей Ель Греко, 
розташований у будинку 
королівського скарбника 
Самюеля Леві (пам’ятник 
якому, до речі, стоїть нав-
проти цього музею), і цер-
ква Санто Томе, у якій ви-
сить найвідоміша картина 
художника «Поховання 
графа Оргаса» (прах само-
го Руїса де Толедо, знатно-
го сеньора містечка Оргас, 
який помер у 1323 р., по-
коїться у цій церкві, а че-
рез 250 років після його 
смерті священики церк-
ви, на яку він жертвував 
значні кошти, замовили 
художнику згадану карти-
ну), і знаменитий Толедсь-
кий кафедральний собор, 
у якому розміщено чима-
ло картин художника. 
 Толедо — дивовиж-
не місто-музей, перера-
хувати «експонати» яко-

го просто неможливо. Але 
поряд із цими «експоната-
ми» місцеві жителі не бо-
яться розміщати витво-
ри сучасного мистецтва. 
Так, скажімо, перед зга-
дуваною мерією розташо-
вано водограй, який міс-
цеві жартома називають 
«болото». Справді, на пер-
ший погляд — це досить 
дивна «споруда»: на рів-
ній площині переплетені 
ніби корені рослин, а між 
ними струмить вода. За 
задумом молодої ірланд-
ської художниці, фонтан 
має символізувати річ-
ки Іспанії, що утворю-
ють єдину водну систему. 
Вийшло чи ні — вирішу-
вати споглядачам. Мені 
сподобалось…

Зоряне небо Севільї
 Такої кількості зга-
док і посилань на Севілью 
не лише в іспанському, а 
й у світовому мистецтві 
і в літературі зокрема не 
удо стоїлося жодне інше 
місто: Байрон, Пушкін, 
Меріме, Чапек, що вже 
казати про Лорку! Не да-
ремно столицю Андалусії 
називають містом п’ятьох 
опер — найвідоміших у 
всьому світі «Кармен» 
Жоржа Бізе, «Одружен-
ня Фігаро» та «Дон Жу-
ана» Моцарта, «Севіль-
ського цирульника» Рос-
сіні, «Фіделіо» Бетхове-
на. Цікаво те, що жоден 
із композиторів ні разу не 
був у цьому прекрасному 
місті, але вже навіть один 
поголос про нього надихав 
їх на створення шедеврів, 
які зробили безсмертни-
ми і їх, і їхні твори.
 Вдячні севільці встано-
вили пам’ятник геніально-
му Моцарту неподалік від 
«Маестранци», найкра-
сивішої у всій Іспанії аре-
ни, на якій проводять бої 
биків. Скульптура на позір 
скромна, невибаглива, але 
хіба в цьому справа — це 
данина вдячності компо-
зитору за його твори. 

 Навпроти «Маестран-
ци» — пам’ятник циган-
ці Кармен, пристрасне 
кохання якої і нестримне 
бажання свободи фран-
цузький чиновник, а за 
сумісництвом мандрів-
ник і письменник Про-
спер Меріме возвеличив і 
увічнив у простій новелі, 
що згодом надихала ком-
позиторів, художників, 
танцівників, кінематог-
рафів. 
 Під стінами і всере-
дині цієї арени кипіли ще 
ті пристрасті, адже бій 
биків — це не лише кори-
да, дуель між биком і ма-
тадором, а й адреналін, 
який трансформується в 
міжлюдські конфлікти, 
почуття. Іспанський літе-
ратурний класик Вісенте 
Бласко Ібаньєс (ще одна 
іспанська зірка) у своє-
му романі «Кров і пісок» 
так віртуозно передав гру 
почуттів головних героїв 
— відомого в Севільї ма-
тадора Хуана Гальярдо 
та його коханих, що твір 
витримав чотири екрані-
зації (в одній із них зіг-
рала спокуслива Шерон 
Стоун). Крім того, одним 
із героїв і роману, і філь-
мів стала севільська Пла-
за дель Торо. 
 На додаток до мата-
дорської теми не можна 
не згадати знамениту ба-
зиліку Макарена — храм, 
якому віддавна матадори 
роблять пожертвування, 
ніби задобрюючи долю і 
Мадонну. Базиліка стоїть 
поодаль від гамірного цен-
тру з натовпами туристів 
— тим цікавіше знайти 
це сакральне місце, зай-
ти в прохолодні її сутін-
ки і помилуватися пиш-

нотою, з якою прибрана 
невелика фігурка Матері 
Божої. (Взагалі в Іспанії 
культ Богородиці значно 
поширеніший, ніж культ 
Христа. Доходить до того, 
що проституткою не може 
«працювати» дівчина з 
іменем Марія). У скарб-
ниці храму зберігаються 
не лише пожертви мата-
дорів, а й їхні костюми, 
пишно розшиті золотом і 
сріблом. Є тут і стенд зна-
менитого Хосе Манолето, 
який пожертвував Мадон-
ні смарагдовий гарнітур, 
що прикрашає фігуру Бо-
гоматері не лише на свята, 

коли її проносять вулиця-
ми міста під час урочистої 
ходи, а й щодня кожен ту-
рист може помилуватися 
цією красою, відвідавши 
базиліку (головне не пот-
рапити на сієсту, коли 
храм закривають). 
 Севільці дуже трепет-
но ставляться до всього, 
що було, є і може стати ле-
гендою їхнього славного 
міста. Блукаючи вузень-
кими вуличками міста (а 
це — неабияке задоволен-
ня і ще той квест!), мож-
на натрапити на будинок 
із балкончиком Розіни 
з «Одруження Фігаро», 

«Астрологічна
або Зірки місця

НА ВЛАСНІ ОЧІ■

На сутінкових вулицях Толедо — тіні, мов на картинах 
Ель Греко.

❙
❙

«Болото» — так називають жителі Толедо сучасний 
водограй навпроти мерії.

❙
❙

У стінах севільської Арени дель торро відбувалася 
не одна трагедія.

❙
❙

Рена РИДВАНСЬКА

В Іспанію закохуєшся з першого погляду, з першого 
кроку. Мандруючи з міста в місто, думаєш, що красиві-
шого місця вже бути не може, але наступне перевер-
шує попереднє не лише красою архітектурних ансам-
блів, а й своєрідністю, колоритом, якимись місцевими 
«родзинками», а ще — митцями, які творили цю красу. 
Міста, «паспортний» вік яких перетнув рубіж у два ти-
сячоліття, накопичили, зберегли і примножили багатс-
тва націй і народів, що населяли, завойовували, роз-
будовували Іспанію. Ні реконкіста, ні громадянська, ні 
світові війни не порушили цю вікову традицію — бере-
гти надбання. Коли відвідували унікальний за красою 
кафедральний собор Сарагоси Нуестра-Сеньора-дель-
Пілар, нам показали два снаряди, які республіканці 
(ще ті богоборці!) під час громадянської війни повин-
ні були скинути на храм. Але іспанці — дуже набожні 
люди (навіть комуністи і їхні прихильники), тож бомби 
скидали або неподалік собору, або ж «холості», щоб 
не пошкодити унікальну сакральну споруду. На згадку 
приходять поруйновані у 30-х роках минулого сторіччя 
храми України.
Один письменник за матеріалами своїх подорожей на-
писав книжку «Генії місця». Геній — дуже претензійно і 
суб’єктивно. Назву зірками всіх, хто причетний до тво-
рення краси, історії, легенд Іспанії. 
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чи на будинок Кам’яного 
Гостя, який поквитався з 
Дон Жуаном і, зрештою, 
з місцями, що пов’язані з 
самим спокусником. Ска-
жімо, горезвісний літе-
ратурно-музичний герой 
Дон Жуан мав свого про-
тотипа — місцевого арис-
тократа Дона Хуана Те-
норіо, який у молоді літа 
любив волочитися за при-
вабливими андалузькими 
дівчатами, а то й заміж-
німи сеньорами. Проте є 
версія, що згубником жі-
ночих душ був Мігель де 
Маньяра — трудівник на 
ниві спокуси. Проте Севі-
лья не тільки місто гріха, 
а й великого покаяння. 
Недарма ж у місті найве-
личніший кафедральний 
собор, а ще — купа ма-
леньких, дуже затишних і 
якихось родинних храмів, 
скромних зовні і разюче 
величних і розкішних за 
своїм убранством усере-

дині. Нагрішивши в моло-
дості, знатні жителі міста 
з таким же завзяттям по-
кутували свої гріхи, буду-
ючи пишні храми, жерт-
вуючи значні кошти на їх 
оздобу. От і Мігель де Ма-
ньяра не лише розкаявся, 
став на шлях очищення, а 
й збудував лікарню Санта 
Карідад, а при ній — цер-
кву, що діють і донині.
 Узагалі жителі Севільї 
вміють віддавати данину 
поваги своїм співвітчиз-
никам. І хоча Христофор 
Колумб — іще одна севіль-
ська «зірка» — був італій-
цем за походженням, про-
те став невід’ємною час-
тиною історії Іспанії, 
давши поштовх до по-
тужного розвою економі-
ки, морської справи краї-
ни. Відвідати Севільську 
катедру варто бодай для 
того, щоб побачити місце 
упокоєння цього услав-
леного мореплавця (прах 

якого кілька разів упро-
довж 300 років переноси-
ли з місця на місце). Чо-
тири скульптурні героль-
ди, що уособлюють собою 
чотири середньовічні іс-
панські королівства — 
Арагон, Кастилію, Леон і 
Наварру, — тримають на 
плечах ноші з умовною 
труною Колумба. Далеко 
не кожного короля хова-
ли з такою пишнотою.
 Перебуваючи в Севільї, 
не можна не відвіда-
ти площу Іспанії — ар-
хітектурний ансамбль, 
що включає в себе кана-
ли, мости, підковоподіб-
ну будову, з боку двори-
ка якої «вбудовані» пор-
тики, оздоблені місцевою 
керамічною плиткою, на 
яких зображено всі ре-
гіони Іспанії. Цікавим є і 
місцевий об’єкт суч-арту, 
який жителі Севільї на-
зивають Метрополь Па-
расоль (знайома назва, 

еге ж?). Автором цього 
витвору сучасної архітек-
тури є німецький архітек-
тор Юрген Майєр. Конс-
трукції «грибів» нагаду-
ють склепіння кафедраль-
ного собору — цим автор 
хотів підкреслити, що на-
магався створити храм без 
стін. А ще ці Парасолі на-
гадують гігантські (як на 
наші мірки) фікуси, що 
ростуть навпроти. Що ж, 
не боятися експериментів 
— це ознака зрілості сус-
пільства.

Альгамбра — діамант у 
короні Іспанії
 Одна згадка про Грана-
ду та Альгамбру викликає 
алюзії з американським 
письменником-романти-
ком Ірвінгом Вашингто-
ном, який під враження-
ми перебування в Гранаді 
написав книжку-казку, 
книжку-путівник «Аль-
гамбра» по цих прекрас-
них місцям, тим самим 
зробивши їм неабияку 
рекламу. 
 Уже до ХІІІ століття 
Іспанія майже повсюдно 
позбулася арабського па-
нування, і лише на Іберій-
ському півострові зберігся 
Гранадський емірат, яким 
понад два століття пра-
вила династія Насрідів. 
Саме вони створили цю 
архітектурно-мистецьку 
казку, найвищий еталон 
мусульманського мистец-
тва Іспанії — палацово-
парковий ансамбль Аль-
гамбра (арабською аль-
хамбра — червона). Сьо-
годні доступ до перегляду 
цієї «казки тисячі й однієї 
ночі» дуже обмежений, 
адже сам ансамбль до-
сить компактний за роз-
мірами (якщо не брати до 
уваги стіни укріплення, 
башти, житлові комплек-
си, сади і навіть городи, 
що в сукупності складало 
ціле містечко зі своєю ме-
диною), а бажаючих огля-
нути цю красу занадто ба-
гато. Тож потрапити сюди 

можна, лише замовивши 
заздалегідь квитки — всі 
вони іменні, перевіряють 
їх по кілька разів (усю-
ди — серйозна охорона), 
і навіть можуть попроси-
ти паспорт, щоб звірити 
з прізвищем на квитку. 
І це не дивно, адже цей 
палацово-парковий ан-
самбль занесено до спис-
ку культурної спадщини 
ЮНЕСКО, і ця організа-
ція піклується, щоб збе-
регти і донести цю красу 
при йдешнім поколінням.
 Описувати ювелірні 
візерунки різьби по каме-
ню, мереживні склепіння 
покоїв, затишок тінистих 
двориків, де шепочуть і 
дзюркотять водограї, — 
справа невдячна, адже 
просто не вистачить слів, 
щоб передати цю рукот-
ворну красу. Все це прос-
то треба бачити, а для цьо-
го — відвідати Гранаду.

Валенсія — новаторка 
Іспанії
 Саме так назвала би я 
це прекрасне місто. Одні 
туристи їдуть у Валенсію, 
щоб подивитися на чашу 
Грааля, яка зберігаєть-
ся в кафедральному со-
борі Марії Валенсії (наш 
гід піддала сумніву оригі-
нальність цього сакраль-
ного предмета), інші — 
помилуватися архітек-
турними екзерсисами 
Сантьяго Калатрави — 
уродженця цього славет-
ного міста, прихильника 
і послідовника Корбюзьє, 
архітектора-футуриста.
 Віддавна міста буду-
вали біля річок, от і Ва-
ленсія розташувалася по 
обидва боки норовливої 
річки Турія, що впадає в 
Середземне море. Щороку 
ця «бунтівниця» завдава-
ла чимало клопоту містя-
нам, затоплюючи вулиці, 
але коли одного року від 
повені загинуло 13 лю-
дей, вирішили річку вга-
мувати — прибрати її в бе-

тонні труби, а «звільнене» 
русло перетворити на пар-
ки. Це дивовижне видови-
ще: по центру міста пере-
кинуто старовинні мости, 
а під ними, уздовж русла 
річки, простяглися… га-
зони з лавочками, дере-
вами, клумбами, фонта-
нами. У 1996 році міська 
влада пішла ще далі, за-
мовивши своєму земляку 
Сантьяго Калатраві, на 
той час уже всесвітньо ві-
домому архітектору, про-
ект Міста мистецтва і на-
уки. Сьогодні цей комп-
лекс, куди ввійшли Опер-
ний театр імені королеви 
Софії, кінотеатр, а заодно 
і планетарій, галерея-сад, 
науковий музей та океа-
нографічний музей прос-
то неба, вражає свободою 
задуму митця і приваблює 
тисячі туристів з усіх ку-
точків світу.

Післямова
 Свідомо не написа-
ла про визначні місця й 
імена, з якими пов’язані 
такі міста, як Мадрид, 
Барселона, Кордоба, — 
про них і так багато ма-
теріалів усюди. Наоста-
нок хочу лиш сказати 
ще кілька слів про іспан-
ців — народ гордий, віль-
нолюбний, але привіт-
ний і гостинний. Байки 
про те, що іспанці лінь-
куваті, люблять відпочи-
ти під час сієсти, розвію-
ються, мов ранковий ту-
ман, коли бачиш незкраї 
оливкові гаї, де не знай-
деш жодної травинки-
бур’янинки (і це все — на 
кам’янистих схилах па-
горбів, адже більшість те-
риторії країни займають 
саме гори і узвишшя), 
неозорі персикові, яблу-
неві, апельсинові сади, 
поля бавовни чи куку-
рудзи. Словом, іспанці — 
народ-трудівник, що вміє 
працювати, творити, від-
почивати і насолоджува-
тися життям. ■

карта» Іспанії,
Макарена — улюблений храм матадорів.❙ Місце поховання Колумба — кафедральний собор Севільї.❙ Метрополь Парасоль — клаптик сучасності 

в історичному центрі середньовічної Севільї.
❙
❙

Сучасна Іспанія — це фантастичні проекти Сантьяго Калатрави. Кінотеатр і планетарій 
у валенсійському Місті мистецтва і науки.

❙
❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 10 ЖОВТНЯ 2018 СМАЧНЕ ЖИТТЯ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

До цього дня треба підготуватися на 
славу! Бо Покрова Пресвятої Богороди-
ці — одне з найбільших християнських 
свят, а ще — День українського козацтва 
і віднедавна — День захисника України. 
Думаю, кожна господиня вважатиме за 
честь приготувати цього дня щось особ-
ливе на славу високої небесної Покрови-
тельки, а також — захисників, що нині 
дуже актуально, наших козаків. Звичай-
но, будуть улюблені святкові страви ро-
дини, коронні страви, ті, які сподобалися 
у гостях чи які порадили подруги. Будуть 
молитви і душевні родинні посиденьки. 
Ще з давніх-давен наші предки збирали-
ся в цей день цілими толоками і прино-
сили на спільний стіл усе, хто чим був 
багатий. Це і м’ясні страви — ковбаси, 
буженина, солонина, печеня, голубці, 
багато страв iз капусти, загалом овоче-
вих, риба у всіх можливих варіаціях, пи-
ріжки, вареники, киселі. 

Козаки — як діти: дай багато — з’їдять, 
дай мало — задоволені будуть
 Найбільше відома загалу козацька 
їжа — це куліш, соломаха, тетеря, щерба, 
тюря, коржі-загреби, мамалига, пастрома, 
галушки, сушена та в’ялена риба. Куліш, 
до речі, дуже полюбляють і наші сучасни-
ки, настільки, що, напевне, створили това-
риство шанувальників кулешу, принайм-
ні, майже однойменний сайт існує, «Ко-
зацький куліш» називається, а також од-
нойменна торговельна марка «Козацький 
куліш». Рецептів там дуже багато, але ось 
цей, козацький, уподобали дуже багато 
любителів козацької кухні. 

Рецепт козацького кулешу — 
вашому столу
 «Куліш — стародавня страва козаків, 
яка не підлягає сучасній класифікації (ін-
коли хибно вважають куліш супом, юш-
кою чи кашею, адже свіжозварена стра-
ва є рідкої консистенції, охолоджена має 
властивість згущуватись, що дозволяло її 
навіть висушувати для подальшого збері-
гання). У воїнів така їжа була більше похід-
ного характеру через простоту приготу-
вання, калорійність та користь. Через ви-
нахідливість козацьких кухарів набула 
безлічі рецептів, а після Доби Козаччини 
додалися ще й одомашнені варіанти. З та-
кої кількості способів приготування вар-
то відокремити ті, які найчастіше вико-
ристовувались або, ймовірно, були під час 
військових походів. Такий різновид і буде 
справжнім похідним кулешем, який зараз 
прийнято називати козацьким. Найпро-
стіше приготувати козацький куліш з чо-
тирьох складників — пшоно, сало, вода, 
сіль. А в поході використовували фактич-
но те, що було під рукою або можна було 
здобути в лісі, в полі чи річці: різну ди-
чину, рибу, дикий часник, гриби, корінь 
аїру... У результаті виходила поживна, 
корисна та смачна страва», — говорить-
ся на сайті торговельної марки «Козаць-
кий куліш» і пропонується дуже смачний, 
улюблений не лише козаками, а й козачка-
ми, куліш. 
 Потрібно на козацький казан або на всю 
родину, на 10 літрів: сало — 0,5 кг, свиня-
чий хвіст — 1 шт., реберця — 1 кг, м’ясо 
— 1кг, морква — 0,5 кг, цибуля — 0,5 кг, 
вода — 5 літрів, пшоно — 1 кг, лавровий 
лист — 3 шт., часник — 3 зубчики, перець 
мелений — за смаком, сіль — за смаком, 
петрушка —  пучок, кріп — пучок, базилік 
—  пучок.
 Помити, почистити та нарізати сало, 
м’ясо, моркву та цибулю до початку при-
готування (сало, м’ясо, цибулю — кубика-
ми приблизно 2х2 сантиметри, а моркву — 
кільцями та півкільцями — товщиною не 
більше сантиметра). Петрушку, кріп, ба-
зилік помити та подрібнити. Пшоно варто 
промивати, поки вода не буде чистою.
 Казан ставимо на вогонь. Далі будемо 
додавати один за одним з невеликим інтер-
валом продукти — потрібно не забувати їх 
час від часу помішувати, щоб не пригора-
ли до дна чи стінок посудини, навіть якщо 
процес смаження перейшов у процес туш-
кування. Кидаємо нарізане сало в розігрі-
тий казан та висмажуємо, поки весь жир 
не вийде. Додаємо цілий хвіст та ребер-
ця (порізані, порубані — неважливо — го-
ловне, щоб у тарілку влізло і можна було 
відрізнити від м’яса) — смажимо до півго-

товності, далі кидаємо порізане м’ясо і че-
каємо його часткової готовності. Потім до-
даємо нарізану моркву, через 10 хвилин — 
цибулю. Накриваємо кришкою та тушкує-
мо (час від часу помішуючи), поки морква 
не стане м’якою, а цибуля не пустить сік. 
Коли морква, цибуля будуть готові — до-
ливаємо воду та доводимо до кипіння. Під 
час кипіння кидаємо 3 почищені зубчики 
часнику, 3 лаврові листки та промите пшо-
но. Після цього краще вогонь трішки змен-
шити та постійно помішувати, піднімаю-
чи з дна казана пшоно, щоб не пригоріло. 
Пшоно розварюється досить швидко, десь 
за 10-15 хвилин, тоді дати покипіти страві 
ще хвилин 5. Далі треба зняти з вогню ка-
зан, додати сіль і перець за смаком, виси-
пати нарізаний кріп, петрушку та базилік, 
накрити кришкою і через 10 хвилин мож-
на смакувати цією неповторною стравою.

Поради, які варто врахувати
 Не варто наливати воду по вінця, ос-
кільки буде додане ще пшоно та при кипін-
ні може вихлюпуватися вода, краще дода-
ти менше 5 літрів води на таку кількість 
продуктів і, відповідно, менше 1 кг пшо-
на. З досвідом буде зрозуміло, коли треба 
дати більше, а коли менше пшона чи води 
— продукти можуть мати різні характе-
ристики. Козацький куліш повинен бути 
густіший за суп і рідкіший за кашу.
 Перед кожною подачею порції вар-
то розмішувати весь казан, бо все пшоно, 
сало, ребра, м’ясо постійно осідають на дні, 
а рідина залишається зверху.
 В залежності від дров процес приготу-
вання може різнитися в швидкості, більше 
це стосується великих об’ємів.
 Використовувати краще дерев’яний, 
глиняний чи паперовий посуд.
 Стосовно солі та перцю — краще давати 
менше, кожен сам собі за смаком додає. 
 Шанувати козацькі традиції бажає усім 
читачам товариство шанувальників куле-
шу! 

Бажана буженина 
 На Покрову завше було м’ясо, тому не 
варто порушувати традицій. Молода, але 
досвідчена господиня Марічка Вихопень 
пропонує рецепт, як вона називає, «ціка-
вого запеченого м’яса. Запекти м’ясо так, 
щоб воно було цікавим, — треба мати хист, 
але Марічка зараз про все розповість де-
тально.
 Отже, нам потрібно м’ясо свинини 
шматком в один кілограм (можна брати 
м’ясо яловичини, телятини, різні види 
птиці, за вашим уподобанням).
 Готуємо маринад: на літр води беремо 3 
лаврових листки, 2 бутони гвоздики, дух-
мяний і чорний перець горошком по парі 
штук, чайну ложку цукру, 30 г солі. Довес-
ти до кипіння, вимкнути і дати вихолону-
ти. У маринад занурити м’ясо. Маринува-
ти два дні в холодильнику.
 Після маринування м’ясо дістати з 
маринаду, серветками обтерти від води. 

Змішати одну столову ложку олії з ваши-
ми улюбленими спеціями і обтерти ними 
м’ясо (я брала трохи соєвого соусу, меду, 
гірчиці сухої в зернах і суміш приправ до 
м’яса). Я своє м’ясо обв’язала добре нит-
кою, в кінцевому результаті вийшов гар-
ний круглий шматок, як ковбаса. Якщо 
у вас два окремі шматки м’яса чи філе 
якоїсь птиці, то теж краще зв’язати доку-
пи їх нитками. Духовку розігріти до тем-
ператури 200 градусів, м’ясо викласти на 
пергамент і випікати 20-30 хвилин (я ви-
пікала 30 хвилин). Вимкнути духовку і, 
не відкриваючи дверцят, залишити м’ясо 
до повного охолодження, години на 2-3. 
М’ясо соковите і дуже смачне!
 А ще Марічка Вихопень пропонує при-
готувати гарячу страву — м’ясо, тушкова-
не з квасолею. 
 Потрібно: 1 кг свинини, середня цибу-
ля, 2 невеличкі морквини, столова ложка 
томатної пасти, склянка відвареної ква-
солі, 2 лаврові листочки, сіль, перець за 
смаком.
 М’ясо порізати кубиками, цибулю — 
півкільцями, моркву натерти на терці, 
квасолю попередньо відварити. Все за-
класти в чашу мультиварки, додати спе-
ції, томатну пасту і тушкувати годину. 
Подавати з подрібненою зеленню. 
 Ще в Марічки для нас є гарний рецепт 
пирога з капустою, бо капуста має бути на 
Покрову обов’язково! 
 Отож для тіста: яйце, склянка кефіру, 
3/4 склянки борошна, чайна ложка розпу-
шувача, дрібка солі .
 Начинка: невеликий качан капусти, 
морквина, цибулина, 2 яйця, 50 г твердо-
го сиру, кунжут, сіль, перець, зелень до 
смаку.
 Нашинкувати дрібно капусту, морк-
ву натерти на терці для моркви по-корей-
ськи, цибулю порізати кубиками, зелень 
дрібно порізати.
 Усе змішати і злегка підтушкувати на 

пательні.
 Готуємо тісто. Збити яйце виделкою, 
додати кефір, борошно, розпушувач і трі-
шечки солі, все гарненько перемішати до 
однорідної маси. В окремій посудині зби-
ти 2 яйця. Форму для випікання змастити 
вершковим маслом, вилити половину тіс-
та, викласти начинку, змастити збитими 
яйцями, вилити другу половину тіста, по-
сипати натертим твердим сиром і кунжу-
том.  Випікати у попередньо розігрітій ду-
ховці 20-30 хвилин до золотистого кольо-
ру.
 «Насправді начинка може бути будь-
якою, головне — довіритися фантазії», — 
підкидає ідею Марічка Вихопень. 

Кошики з кремом
 Діти всі свята люблять, а особливо — 
смачні гостинці на свята. Напечіть їм на 
це чудове осіннє свято кошиків за рецеп-
том Юлії Нечаєвої з Ковеля. Ці тістечка 
дуже смачні, але дітей вони більше захоп-
люють своєю формою, а ще тим, що вони 
беруть безпосередню участь у їх «моделю-
ванні». Єдина обов’язкова умова: всі про-
дукти для їх приготування, а особливо 
яйця, мають бути найсвіжішими!
 Отож для тіста потрібно: 210 г борош-
на, 30 г цукрової пудри, 100 г масла, 2 яєч-
них жовтки, 30 г ванільного цукру, ли-
монна цедра.
 Білкова начинка: 2 білки, у моєму ви-
падку це 80 г, отже, беремо у співвідно-
шенні 80 г цукру і 80 г цукрової пудри 
(яйце, цукор і пудру беремо у співвідно-
шенні один до одного, залежно від ваги 
білка). Плюс у начинку — варення з кис-
линкою в кожен кошик по чайній ложці. 
І ще мій варіант — це шар збитого мас-
ла зі згущеним молоком (сирим). Я бра-
ла приблизно 150 г масла і добавляла згу-
щенку за смаком. Клала також по чайній 
ложці на варення. От саме крем із масла 
додає мені того неповторного кремового 
смаку. 
 Приготування. У борошно додати цу-
кор, масло, жовтки, ванільку, цедру ли-
мона і добре вимісити (замість цедри я ви-
користала ароматизатор цитриновий). 
Можна додавати і цукор замість пудри, 
але тоді довше місити, щоб він розтанув. 
Готове тісто викласти у форми, зробивши 
всередині заглиблення, і поколоти видел-
кою. Я пекла у суцільній металевій фор-
мі для кексиків. Пекти в духовці при 180 
градусах, поки не зарум’яняться. Витяг-
ти, остудити, наповнити начинкою.
 Білковий крем. Білки починати збива-
ти на маленькій швидкості міксера. Коли 
вже буде маса пінною, швидкість збільши-
ти і потроху додавати цукор, збивати, поки 
цукор не розчиниться. Після цього всипа-
ти всю цукрову пудру і ще добре збити 1-2 
хвилини. Або ви можете приготувати біл-
ковий крем за своїм улюбленим рецеп-
том. 
 Експериментуйте! Приготуйте на свято 
щось особливе! ■

ТРАДИЦІЇ

Готуємо по-козацьки 
Що смакуватиме на Покрову — знають вправні господині

■

Буженина Марічки Вихопень.❙ Кошики Юлії Нечаєвої.❙

Капустяний пиріг Марічки Вихопень.❙
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Займатися тенісом почав 
у 5 років
 ■ Павле, в якому віці 
ви почали займатися тені-
сом? Чи одразу виникла 
прив’язаність до цього виду 
спорту? Пам’ятаєте своє 
перше тренування?
 — Займатися тенісом по-
чав у 5 років. Мій батько, 
Євгеній Шумейко, був про-
фесійним гравцем за часів 
СРСР та досягнув хороших 
результатів. Тому вирішив 
і мене вчити, коли я більш-
менш підріс. 
 Перше тренування, 
здається, було на відпочин-
ку: ми відпочивали сім’єю 
в Туреччині, і там були кор-
ти, так тато й вирішив поча-
ти мене навчати.
 Прив’язаність виникла 
не одразу. Навпаки — чим 
старшим я ставав, тим біль-
ше хотілось грати. Згадую, 
років до 14 теніс мені не дуже 
подобався, грав у нього, наче 
за звичкою. Зараз же бажан-
ня виходити на корт набага-
то більше.
 ■ Хто був вашим трене-
ром у процесі становлення 
як спортсмена?
 — Першим тренером був 
тато. Він мене тренував до 
12 років. Проте він вирішив 
віддати мене іншому фахів-
цю, Антону Корчевському, 
оскільки потрібно було тре-
нуватися більше, а з роботою 
тата це було складніше. Крім 
того, потрібен був новий по-
гляд.
 З Антоном я тренував-
ся 4 роки. Дуже гарний тре-
нер: відповідальний, праце-
любний, приємний у спіл-
куванні і навчає гри дуже 
професійно. Побачивши ба-
гато тренерів, можу прав-
диво сказати: таких потріб-
но ще пошукати. Багато хто 
недооцінює ці риси, а прагне 
знайти якусь родзинку.
 Але нам довелося розій-
тися з Антоном через те, що 
потрібно було змінити місце 
тренувань. Наразі я трену-
юсь у Словаччинi з тренером 
Мілославом Гролмусом. Тре-
нер iз великим досвідом, ви-
ховав та натренував багато 
хороших гравців (збірників 
Словаччини), дуже ініціа-
тивний, і прогрес iз ним од-
разу помітний. Мені дуже 
пощастило. 
 ■ Ви зі спортивної сім’ї. 
Що можете розповісти про 
вплив цього факту на ваше 
життя?
 — Мій батько грав про-
фесійно в теніс, саме тому і я 

почав. Він же розпочав грати 
у віці 9 років, був 4-м грав-
цем в Україні за своїм ро-
ком народження і в топ-15 у 
СРСР, неодноразово вигра-
вав чемпіонат України. Піс-
ля розпаду СРСР, на жаль, 
був вимушений закінчити 
кар’єру. Зараз же тато дуже 
багато мною опікується, їз-
дить зі мною і вирішує всі 
питання. І я йому дуже вдяч-
ний!
 Моя мама, хоча й не 
спортсменка, проте її внесок 
у моє життя такий же коло-
сальний.

58-й у рейтингу юніорів ITF
 ■ Розкажіть, будь ласка, 
про свої перші змагання.
 — На перших змаган-
нях грав 9-річним на кор-
тах «Олімп». Програв пер-
ший матч 6-0, 6-0. Думаю, це 
не дивно: багато хто невдало 
грає перші турніри. А надалі 
результати тільки покращу-
вались і покращувались.
 ■ Чи займаєтеся додатко-
во якимось видом спорту для 
розвитку фізичної форми або 
ж просто як хобі? Які маєте 
захоплення?
 — Спортом, окрім тенісу, 
ніяким більше не займаюся, 
але дуже люблю баскетбол, 
футбол — із задоволенням у 
них граю.
 Серед моїх хобі — історія 
і куховарство. Дуже подо-
бається читати історію, зок-
рема про битви і все, що з цим 
пов’язано. Адже це надихає. 
Також люблю готувати: отри-
мую неймовірне задоволення 
від цього заняття.
 ■ Життя спортсмена — це 
постійний рух, удосконален-
ня навичок. Як відпочиваєте 
від тренувань та змагань між 
сезонами?
 — Відпочивати, звичай-
но, багато не доводиться. 
Але час на це, звісно, знахо-
диться. На початку осені два 
роки поспiль на тиждень їду 
на море. В ідеалі, від тенісу 
ти маєш отримувати цілко-
вите задоволення, що й від-
почивати не буде хотітися.
 ■ Де навчаєтеся після за-
кінчення школи?
 — Навчаюся в НУХТі на 
факультеті «Фінанси та бан-
ківська справа». Наразі на 
другому курсі. Люблю вчи-
тися, завжди навчався з влас-
ного бажання. Ніколи не по-
трібно мене змушувати. Умію 
знаходити на це час.
 ■ На початку цього року ви 
були 58-м у рейтингу юніорів 
ITF. Це неймовірне досягнен-

ня! Для вас це показник рос-
ту? Слідкуєте за рейтингами 
чи просто працюєте на влас-
ний результат?
 — 58-й у світі серед 
юніорiв — це величезне до-
сягнення. Це дійсно показ-
ник росту для мене. Звичай-
но, головне — це твоя гра, а 
результати прийдуть. Проте 
не думати про рейтинг також 
складно. Хоча краще за все 
— не дуже на цьому фокусу-
ватися. Усе має бути в міру.

Найбільше запам’ятався 
Уїмблдон
 ■ Де наразі тренуєтесь?
 — Тренуюсь у Словач-
чині в місті Трнава вже рік. 
Там усе влаштовує: і мова, і 
люди, і база, тренери та за-
галом життя. Це місто стало 
другим домом.
 ■ Розкажіть про улюблене 
покриття кортів. Які удари 
вважаєте найвдалiшими?
 — Більше полюбляю 
хард, оскільки намагаюся 
грати в активний теніс. Щоб 
на ньому виграти, у першу 
чергу потрібна потужна по-
дача й удар з форхенда. Пра-
цюю над цим.
 ■ За свою кар’єру ви зі-
грали не одну сотню тур-
нірів. Котрий запам’ятався 
найбільше?
 — Напевне, з усіх зігра-
них турнірів найбільше 
запам’ятався Уїмблдон — 
особливий турнір, усі грають 
у білому. Це мрія будь-кого 
— потрапити туди. 
 Також чемпіонат Ук-
раїни до 10 років у Саках: я 
тоді посів 3-тє місце і з цьо-
го моменту почав добре ви-
ступати.
 ■ Які свої титули вважає-
те найбільшими досягнення-
ми в кар’єрі?
 — Поки що в мене 5 ти-
тулів категорії ITF до 18, 
один титул TE до 12 років, а 
ще — перемоги в Україні до 
10 років. Кращими вважаю 2 
свої титули в цьому році ITF 
другої категорії (Черкаси і 
Сенець у Словаччині) — зад-
ля них дуже багато працював 
цієї зими.
 ■ Участь в Уїмблдоні —  
вперше? Розкажіть про свої 
враження від легендарних 
кортів.

 — Уїмблдон цього року 
був моїм першим «Шоло-
мом». На жаль, я туди приї-
хав iз травмою руки, не зміг-
ши нормально грати, тому 
не показав себе повністю: 
програв у фіналі кваліфіка-
ції.
 Враження чудові. Упро-
довж першої години думав, 
що потрапив у казку. База 
велика, трава з білим кольо-
ром додає шарму. І, звичай-
но, усе зелене й у королівсь-
кому стилі.
 ■ У пропорційному відно-
шенні кількість більш вда-
лих одиночних матчів пе-
реважає над парними. На 
вашу думку, чому так від-
бувається? З ким iз гравців 
склалися гарні відносини в 
парі?
 — Пара — це інший 
спорт: тактика інша, сама 
гра. Важливо, як ти відчу-
ваєш напарника. Від тебе 
багато що залежить, як і від 
партнера. Також одиночним 
більше уваги приділяється 
на тренуваннях.
 Непогані відносини 
склалися з німецьким грав-
цем мого року народження 
Генрі Сквайром. Ми вигра-
ли в травні турнір першої 
категорії ITF перед Ролан 
Гарросом. Чудові спогади!
 ■ Яка була ваша реакція, 
коли запросили до збірної?
 — Трохи і хвилювався, 
як мене приймуть і тому 
подібне, але, думаю, це нор-
мально. Позитивних очіку-
вань було більше.
 ■ На даний момент ви 
єдиний у збірній, у кого ро-
боча рука — ліва. Чи вва-
жаєте це своїм «козирем», 
який можна вдало викорис-
товувати під час гри?
 — Так, звичайно. З шуль-
гами завжди важче грати. 
Навіть мені, адже звикаєш, 
що більшість гравців прав-
ші. Тому це дуже незручно, 
при грі в парі також виника-
ють складнощі.
 ■ Уже відчуваєте, що пов-
ністю готові до гри за збір-
ну?
 — Так, я навіть мав би 
грати 5-й матч у Кубку Де-
віса (проводився всередині 
вересня в Бучі), але порту-
гальці вибули.■

У СТАРШИЙ КЛАС

Павло Шумейко: Уімблдон цього 
року був моїм першим «Шоломом»
Майбутнє українського тенісу святкує день народження, подорожуючи країнами Азії

■

ЗАХОПЛЕННЯ

Про улюблені страви і країни
 ■ Чи є для вас рольові моделі серед тені-
систів? 
 — Мій кумир Роджер Федерер, хоча гра Ра-
фаеля Надаля мені теж подобається. Для мене 
вони — як люди з іншої планети.
 ■ Ви зараз перебуваєте в Азії. Це навчаль-
но-тренувальний збір чи серія турнірів?
 — Зараз я в Таїланді, місто Хуа-Хін. Це серія 
турнірів. Потім будуть Японія і Гонконг. Вищеназ-
вані турніри ITF останні в цьому році. Таїланд — 
як підготовка: зіграти турнір і звикнути до задухи 
й спеки. 
 ■ Які у вас склалися враження про азійсь-
ку країну? Які особливості харчування може-
те відзначити?
 — Враження неоднорідні, але позитивні. Ве-
ликий контраст: на вулицях можуть бути смітни-
ки, а потім 5-зірковий готель, і так постійно. Але 
люди дуже-дуже добрі. Їжа тут просто інша. Де-
шева в порівнянні з Європою.
 ■ Дотримуєтесь якоїсь дієти чемпіонів?
 — Ніякої секретної дієти немає. Це все каз-
ки. Головне — це підтримувати калорійність, їсти 
продукти, де є багато корисних речовин, білка, а 
також пити багато води. Це всі знають, але мало 
хто притримується. 
 ■ У Світоліної улюблена страва — млинці, 
приготовлені її бабусею. Яка ваша улюблена 
страва?
 — Я люблю різні страви, нічого конкретно-
го назвати не можу. Подобається і європейська, й 
азійська їжа, і страви, приготовлені мамою.
 ■ У зв’язку з турнірами ви маєте багато 
подорожувати. Якими мовами володієте?
 — Окрім української і російської, на базовому 
рівні володію англійською, вчу словацьку. Нею та-
кож непогано розмовляю. 
 ■ Як найбільш високорейтинговий пред-
ставник України в ITFі, що можете сказа-
ти щодо маленьких тенісистів, котрі роблять 
перші кроки на корті?
 — Мені здається, що потрібен подвійний під-
хід до маленьких дітей. З одного боку, їх потріб-
но надихати і мотивувати, тільки ні в якому разі 
не тиснути. Але також їм потрібно прищепити пра-
цьовитість і характер, щоб вони і хотіли грати, і не 
лінувалися, ішли до кінця.
 ■ Якими порадами можете поділитися?
 — Хоч поради легше давати, ніж їх викону-
вати, але все ж скажу: потрібно займатися тені-
сом крок за кроком, кожен день, не чекати ре-
зультату за тиждень, місяць або навіть більший 
час. Просто кожен день іти на тренування, незва-
жаючи на втому, настрій і погоду. Повторювати і 
тренуватися кожного дня, адже постійність — це 
головне. Також зберігати віру і ту ж таки постій-
ність навіть після поразок. І коли важко, не жалі-
тися і припиняти тренування, а просто продовжу-
вати. По-третє, думати головою і розуміти, над 
чим і як працювати. Навіть якщо рік стояти на 
корті по 10 годин на день і робити не те, що тре-
ба, то ефект буде дуже малий. І знаходити ма-
ленькі успіхи в кожному тренуванні — це важли-
во для процесу.
 ■ І наостанок про свято. Як зазвичай 
святкуєте день народження?
 — Зазвичай святкую з сім’єю, можу кудись за-
просити друзів. Але не організовую якісь глобальні 
свята, вечірки або щось у такому роді.
 ■ Яке святкування найбільше 
запам’яталося? Було чимось особливим?
 — Якщо чесно, особливого дня народження 
не пам’ятаю. Це не означає, що вони були погані: 
завжди мене вітали, святкував з сім’єю і друзями 
— завжди чудові враження. Думаю, це важливі-
ше — збиратися так з року в рік, ніж раз «по-ве-
ликому» відсвяткувати, але потім не збиратися 
разом.
 ■ Які очікування від майбутнього року? 
Що зміниться, коли переступите позначку в 
18 років?
 — Зміниться точно те, що гратиму в категорії 
«чоловіки» (дорослі). Це виклик, і в мене більше 
позитивних очікувань, ніж боязні й страху. І поч-
неться доросле життя: треба бути повністю від-
повідальним за себе. 

■

Павло Шумейко.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙

Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

Цього тижня, а саме 11 жовтня, свій 18-й день народження 
святкує перша ракетка України серед юніорів, новий член 
збірної України та майбутнє українського тенісу, молодий 
спортсмен Павло Шумейко.
Народжений у сім’ї колишнього професійного тенісиста, він 
змалечку знав, що таке невтомна праця на корті, ніколи не 
здавався та став найбільш високорейтинговим гравцем серед 
українців у світі.
Про шлях становлення як спортсмена, перші перемоги та по-
разки, запрошення в збірну й не тільки говоримо в ексклю-
зивному інтерв’ю для «УМ». 



КАЛЕЙДОСКОПСЕРЕДА, 10 ЖОВТНЯ 201816

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №110■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

elprymak@gmail.com

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009110

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 616 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Сусіде, приходь увечері, дру-
жини не буде.
 — Я краще зайду, коли не буде 
тебе.

* * *
 На заводі йде перевірка. При-
їхав начальник і спостерігає, як 
працюють люди. І тут він побачив, 
що з усієї маси дуже виділяється 
один робочий, який швидко бiгає 
з порожнiм вiзком. Тоді начальник 
підходить до нього і починає його 
розхвалювати:
 — Молодець, тільки я не можу 
зрозуміти, чому в тебе візок порож-
нiй.
 — Тому що не встигають ванта-

жити, — відповідає робітник.
* * *

 — Мені тут недавно талісман 
подарували, який притягує гроші. 
Повісив його в автомобілі.
 — І як?
 — Наступного дня в мене інка-
саторська машина врізалася.

* * *
 Зустрiлися двоє рибалок. Один 
каже:
 — Пішов учора на риболовлю, 
закинув вудку, сиджу, чекаю. Рап-
том як блисне.
 — Щука?
 — Ні, фара мотоцикла Рибна-
гляду.

По горизонталі:
 1. Найбільше місто Австралії. 
4. Український співак, один із най-
відоміших виконавців пісні «Два 
кольори». 9. Природний цукор, 
що міститься у молоці. 10. Дво-
рянське звання, що передаєть-
ся у спадок. 11. Районний центр 
на Чернігівщині. 12. Великий за-
лізничний вузол на Вінниччині. 
14. Міфічна річка мертвих у дав-
ніх греків. 15. Гуртожиток для бід-
них студентів при середньовічних 
університетах. 20. Порода служ-
бових собак. 22. Узбецька націо-
нальна страва. 24. Село на Київ-
щині, де було знайдено кістяк ма-
монта. 25. Ім’я українського ком-
позитора, автора духовних гімнів 
Веделя. 26. Поліська страва, млин-
ці з тертої картоплі. 27. Бідна лю-
дина, господар без майна. 
По вертикалі:
 1. Гетьман нереєстрових за-
порізьких козаків, а також — пе-
реяславський полковник. 2. Центр 
керування роботою факультету у 
вишах. 3.  Член колегії з п’яти ви-
щих посадових осіб у Спарті, які 
керували державою.  5. Особа, яка 
від імені держави посвідчує доку-
менти. 6. «А позаду Сагайдачний, 
що проміняв жінку на ... та люль-
ку, необачний». (Народна пісня). 
7. Трав’яниста рослина, корінь 
якої використовують для лікуван-

ня шлункових хвороб або кладуть у 
горілку, щоб зробити її запашною. 
8. Головний убір індійського рад-
жі. 13. Музичний інструмент фран-
цузьких шансоньє. 16. Ім’я видат-
ної української оперної співачки, 
яка «врятувала» оперу «Чіо-Чіо-
Сан». 17. Думка, припущення, що 
ґрунтується на ймовірності, можли-
вості чого-небудь. 18. Український 
письменник, автор романів «Воро-
шиловград» та «Депеш Мод». 19. 
Відомий археолог, першовідкри-
вач Трипільської культури. 21. Со-
ціальний статус Мирка та Боді, ге-
роїв фільму «Шляхетні волоцюги». 
23. «Рідні діти, діти не чужі. ... наш, 
почуй їх щирий глас. Боже, Україну 
збережи! Господи, помилуй нас». 
(Тарас Петриненко). 

Кровсорд №109 
від 9 жовтня
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Дара ГАВАРРА

 Любителі і прихиль-
ники серіалу «Секс і міс-
то» ось уже кілька років 
чекають продовження 
улюблених телеісторій 
про чотирьох колежанок 
із Манхеттена, які в до-
сить вільній, інколи на-
віть фривольній манері 
розповідають одна одній 
(а заодно і глядачам) про 

свої амурні походеньки. 
Нагадаємо, серіал стар-
тував на американсько-
му каналі Ен-Бі-О (NBO) 
у 1998 році й транслю-
вався до 2004 р., його пе-
реглянули мільйони гля-
дачів не лише США, а й 
багатьох країн світу (в 
тому числі й України). 
Крім того, він здобув чи-
малу купу нагород, серед 
яких 7 премій «Еммі», 11 

— «Гільдії кіноакторів», 
8 — «Золотих глобусів», 
потрапив у списки най-
кращих шоу, скажімо 
журналів Entertainment 
Weekly і Time, а це свід-
чить про визнання не 
лише серед спожива-
чів «мила», а й серйоз-
ної телекритики. Також 
у 2008 і 2010 роках було 
знято повнометражні 
фільми-продовження.

 Історії, описані в од-
нойменній книжці жур-
налістки і письменни-
ці Кендес Бушнелл, так 
припали до смаку гляда-
чам, що ось уже 8 років 
вони все ж сподівають-
ся, що авторам серіа-
лу (які підготували сце-
нарій наступного сезону 
ще минулої осені) вдас-
ться-таки вмовити ви-
конавицю однієї з голо-
вних ролей, а саме Са-
манту Кетролл, продов-
жити зйомки. Відмову 
актриси від зйомок, 
звісно, можна зрозумі-
ти, адже їй уже 62 роки, 
а в такому віці якось не 
комільфо зніматися в 
еротичних сценах. Та 
ось нещодавно пошири-
лися чутки, що герої-
ню Саманти може зігра-
ти... американська спі-
вачка Крістіна Агілера. 
І хоча «батько» проекту 
Майкл Патрік Кінг не 
хоче здаватися і шукає 
заміну пані Кетролл, 
проте виконавиця цен-
тральної фігури всіх іс-
торій про секс у місті 
— Сара Джессіка Пар-
кер — зізналася, що не 
може уявити нікого ін-
шого в образі Саманти 
Джонс (однойменної ге-
роїні Кетролл). ■

Варка ВОНСОВИЧ

 В одному з американських штатів, а 
саме в Юті, батьки дворічного хлопчика ку-
сають собі лікті, що залишили малолітнього 
юзера на самоті, а він вирішив допомогти, 
як завжди, таткові. Річ у тім, що малюк Лео 
неодноразово користувався шредером (ну 
не колишнім канцлером Німеччини, звісно, а 
пристроєм для подрібнення паперів) із доз-
волу батьків, щоб знищувати таким чином 
непотрібну кореспонденцію. Та цього разу 
щось пішло не так: батьки помітили в кон-
тейнері подрібнювача купу конфеті... з до-
ларових купюр, а вже потім кинулись до кон-

верта з грішми, які відклали для погашення 
боргу. Малюк устиг «пошредити» понад ти-
сячу доларів.
 Бен і Джекі Белнап збирали гроші, щоб 
повернути борг батькам чоловіка. Тепер ді-
дусю з бабусею доведеться трошки зачека-

ти, доки батьки Лео не відновлять купюри 
(виявилося, що не все втрачено і міністер-
ство фінансів США може розглянути цю 
справу — подружжя Белнап уже надіслало 
листа в цю установу, пояснивши походжен-
ня доларового конфеті). ■

ДЕЖАВЮ

Агілера перекваліфіковується?

■

КУПА ЗЕЛЕНІ

Гаджети — зло
Принаймні для батьків дворічних дітей

■

Співачка 
збирається зіграти 
в суперпопулярному 
серіалі

Крістіна Агілера.❙

11 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8,  удень 
+16...+18. 

Миргород: без опадiв. Уночi +5...+7,  удень +16...+18.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7,  удень +17...+19.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10,  удень +18...+20

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: уночi +4...+6, удень +18...+20. 
Моршин: уночi +5...+7, удень +18...+20.

Знешкодити підривника
У прокат вийшов новий фільм Зази Буадзе «Позивний «Бандерас» про АТО
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