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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,928 грн 

1 € = 32,324 грн

1 рос. руб. = 0,423 грн

«Ми вдячні Вселенському 
патріарху 

за його 
мужність»

Стоматологи з 

Канади, США та 

Кореї лікуватимуть 

українських бійцівНезалежності Української 

православної церкви бути!
стор. 3» стор. 2»

«Витівка» десяти 

сільських хлопців 

залишилась в історії 

назавжди

стор. 3»

Герої 
з Росохача

Українські автовласники хочуть бойкотувати вітчизняні АЗС, щоби змусити трейдерів знизити ціни на пальне.
Фото з сайта kiev.informator.ua.

❙
❙

Солдатська усмішка 
на всі 32

стор. 4»

Літр за 40...
Подорожчання бензину зумовлене зростанням нафтових цін 
та коливанням курсу гривні. Втім, експерти припускають, 
що ціни на пальне можуть навіть різко обвалитися
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«У 2019 році буде створено шість нових пересувних стоматологічних 
кабінетів на базі сучасного обладнання, що діятимуть у районі операції 
Об’єднаних сил».

Ігор Хоменко
полковник медичної служби

УКРАЇНА МОЛОДА

Катерина БАЧИНСЬКА

 До України прилетіли лікарі-стома-
тологи міжнародного рівня. Упродовж 
тижня вони лікуватимуть українських 
військовослужбовців, учасників бой-
ових дій на Донбасі. Заплановано про-
лікувати близько 70 осіб. Оперувати-
муть за найновітнішими технологіями, 
планують провести стоматологічну реа-
білітацію з використанням дентальних 
імплантів. Лікування для бійців пов-
ністю безплатне, запевняють організа-
тори. «На базі Центральної стоматоло-
гічної поліклініки близько 70 військово-
службовців ЗС України впродовж п’яти 
днів оперуватимуть міжнародні бригади 
з Кореї, США, Канади, а також вітчиз-
няні стоматологи. Загалом 24 професій-
них лікарі. Ветеранам ООС встановлять 
дентальні імплантати та проведуть ре-
абілітацію зубощелепної системи», — 
розповів  полковник медичної служби 
Михайло Ліщишин.
 Організаторами заходу стало Посоль-

ство Республіки Корея в Україні. Такі 
заходи проводять не вперше. Проте ми-
нулого разу лікарям вдалося проліку-
вати близько 30 осіб. Цього ж разу дип-
ломатичне відом ство вирішило збіль-
шити кількість військовослужбовців, 
яким надаватимуть допомогу. В комен-
тарі «УМ» політолог Мирослава Радчен-
ко запевняє, що такі заходи допомага-
ють не лише медичній галузі, а й вказу-
ють на те, що Україні готові допомагати 
міжнародні партнери: «Це виклик ук-
раїнській владі. Адже міжнародні доно-
ри теж не залізні. Вони повинні бачити 
результати, які відбуваються в країні. 
Допомога бійцям АТО — це гуманітар-

ний крок із боку США, Канади та Кореї. 
Проте слід не забувати, що ці країни до-
помагатимуть лише тоді, коли бачити-
муть результати оснащення бійців, на-
дання належного їм лікування та від-
повідної оплати. Варто замислитись і 
над тим, що цього разу бригади прилі-
тають самостійно (а не передають кош-
ти, як було раніше), щоб пролікувати і 
на власні очі побачити результат».
 Це справді не перший випадок, коли 
іноземні лікарі-стоматологи приїжджа-
ють до України. Вперше такий досвід був 
започаткований ще в 2015 році. «У 2019 
році буде створено шість нових пересув-
них стоматологічних кабінетів на базі 

сучасного обладнання, що діятимуть у 
районі Операції об’єднаних сил», — за-
значив полковник медичної служби  Ігор 
Хоменко. За словами українських меди-
ків, вони намагаються створити медич-
ну службу, яка відповідала б стандартам 
НАТО. Проте в медичній частині ЗСУ 
визнають: на сьогодні впоратися з усі-
ма проблемами самостійно Україна не 
може, тому  така допомога, як новітнє 
лікування, — зараз необхідна. «Ті про-
блеми, які ми, на жаль, не можемо вирі-
шити самостійно, нам допомагають вирі-
шувати наші друзі, наші партнери з Аль-
янсу та з інших країн», — додав полков-
ник медичної служби.■

ДОПОМОГА

Солдатська усмішка на всі 32
Стоматологи з Канади, США та Кореї лікуватимуть українських бійців

■

  НА ФРОНТІ

Провокації 
з важким 
озброєнням
Ворог регулярно 
порушує Мінські 
домовленості 
на Донбасі
Інф. «УМ»

 За попередню добу,15 жовтня, си-
туація в районі проведення Операції 
об’єднаних сил загострилась. Ворог 
37 разів обстрілював українські пози-
ції, в тому числі дев’ять разів засто-
совував заборонене Мінськими домо-
вленостями озброєння. Під час бой-
ових дій один військовослужбовець 
ЗСУ загинув, троє отримали поранен-
ня, повідомив прес-центр ООС. 
 Позавчора російські найманці об-
стріляли наші позиції в районі населе-
них пунктів Кримське, Катеринівка, 
Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, 
Новолуганське, Південне, Авдіївка, 
Піски, Невельське, Мар’їнка, Бере-
зове, Степне, Старогнатівка, Черма-
лик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, 
Водяне, Лебединське та Широкине.
Окупанти вели прицільний вогонь із 
гранатометів, великокаліберних ку-
леметів та стрілецької зброї. Пози-
ції Об’єднаних сил у районі населе-
них пунктів Троїцьке, Новолугансь-
ке та Талаківка противник обстрілю-
вав із мінометів 120-го калібру, а по 
опорних пунктах біля Троїцького, 
Луганського, Світлодарська та Гну-
тового вів вогонь із мінометів каліб-
ру 82 мм. 
 «На захисників Троїцького та Во-
дяного ворог здійснював вогневий 
вплив з озброєння бойових машин 
піхоти, а в Авдіївці відбулось бойо-
ве зіткнення», — йдеться у зведенні. 
За даними розвідки, двох бойовиків 
російсько-окупаційних військ мину-
лої доби знищено та шістьох — пора-
нено.
 До сьомої години ранку 16 жов-
тня ворог із гранатометів, велико-
каліберних кулеметів та стрілецької 
зброї встиг тричі обстріляти пози-
ції Об’єднаних сил — поблизу насе-
лених пунктів Новозванівка, Піски 
та Павлопіль. На щастя, втрат серед 
особового складу Об’єднаних сил не-
має. ■

■Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії приїхав до 
Київського військового шпиталю, щоб при-
вітати бійців зі святом Покрови і Днем за-
хисника України та подякувати за под-
виг. Політик наголосив, що для нього ве-
лика честь бути разом із військовими у цей 
день.
 Лідер Радикальної партії завітав до від-
ділення травматології, де лікуються бійці, 
які отримали поранення на фронті. Хлопці 
щиро раділи гостю.
 — У нас до вас стільки запитань, ми так на 
вас чекали! — радо вигукнув один із бійців. 
 Перше питання, яке поставили Олегові 
Ляшку, було про корупцію.
 — Подолаємо корупцію тоді, коли подо-
лаємо бідність, — відповів лідер Радикаль-
ної партії.
 — А ви, коли станете Президентом, по-
садите корупціонерів?
 — Ні, — сказав Ляшко і зробив невелич-
ку паузу. — Я їх розстріляю.
 Політик поговорив з бійцями по душах. 
Вони не жалілися, а лише вказували гостю 
на несправедливість, яка панує в державі.
 — Я получаю шість тисяч, а грузчик 
получає в два рази більше, — розповів Ві-
талій Бас. 
 — Ризикуючи своїм життям і здоров’ям! 
Тому я і добиваюся підвищення зарплат, — 
запевнив Ляшко.
 — Ні, я не кажу «ризикуючи»... Я прос-
то стою за те, щоб моя донечка шестирічна 
не бачила війни. Ми всі такі самі, вважай, із 
одного котла, — поділився з політиком вій-
ськовий. 
 Усі, хто був у палаті, схвально кивали.
 Виявилося, що з одним із поранених 
бійців, Тарасом Моторою з «Айдару», Олег 
Ляшко розминувся на фронті. На День Не-
залежності політик приїхав в одну з частин 
на Луганщині вітати військових, а напере-
додні Тараса шпиталізували звідти з пора-
ненням. Провідати військового на свято за-
вітали його дружина Світлана і донька Аня. 
Звертаючись до них, Ляшко наголосив: 
 — Такі хлопці, як Тарас, уже герої іс-
торії, герої підручників, за якими будуть 
вчитися наступні покоління українців. 
Щоб ви розуміли, в який час ми живемо. 
Китайці кажуть «не дай Бог жити в часи 
змін», а тим більше — в час війни. Але ми 
не кликали цю війну, вона сама прийшла. 
І сьогодні наші хлопці встали, щоб зупини-
ти війну і захистити країну. Як билинні бо-
гатирі, про яких ми свого часу читали. Че-
рез 200 років про цих хлопців будуть гово-
рити, як про билинних богатирів, тому гор-
діться ними.
 Ще один військовий із пораненням ноги   
25-річний Петро  зізнався Олегу Ляшку, що 
напередодні таємно одружився. Політик 
побажав йому сто років подружнього жит-
тя. 
 — Ти — молодець. У тебе все попереду! 
Передай своїй жінці квіти від мене і поба-
жання щастя, — щиро радіючи, потиснув 
руку бійцю Ляшко.
 Політик розповів військовим та їхнім 

родинам, що зробив для захисту інтересів 
України в ПАРЄ, де перебував минулого 
тижня. Зазначив, що захищати країну пот-
рібно як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому фронті.
 — Я тільки напередодні прилетів зі 
Страсбурга, ми відбили там наступ росій-
ської делегації. Зробили все, щоб росіяни 
не повернулися в ПАРЄ. У своєму виступі 
я казав, що сьогодні наші хлопці на Донбасі 
ціною свого життя і здоров’я захищають і 
Європу, яка за гроші хоче продатися росія-
нам. Я нагадав їм про принципи. Насправ-
ді, щоб бути сильним, потрібен не тільки 
внутрішній, а й міжнародний фронт. Щоб 
російські гроші не перемагали, і ми не об-
нулили все те, що в Україні захищаємо. 
Увесь світ повинен бачити, як ми сьогодні 
відбиваємо агресію Росії, повинен цінува-
ти нашу країну, щоб ми не принижували-
ся і не жебракували, а вони не зраджували 
наших хлопців. 100 років тому ми втратили 
державність, тому що не змогли захистити-
ся на міжнародному фронті. Сьогодні ми не 
зробимо такої помилки, — наголосив лідер 
Радикальної партії. 
 Політик запевнив, що добивається 
збільшення фінансування армії, а також 
розширення соціального пакета та спро-
щення процедури отримання землі війсь-
ковослужбовцям.
 — Збільшення фінансування армії 
— мінімум на 20 мільярдів гривень, щоб 
підвищити зарплату до 15 тисяч і забезпе-
чити соціальними пакетами сім’ї військово-
службовців. Тому що зараз хлопці на фрон-
ті отримують 7-8 тисяч гривень. Це не гро-
ші, навіть парковщик у Києві отримує 15 

тисяч гривень. А «снайпер» НАБУ взагалі 
80 тисяч гривень отримує — треба поміня-
ти їх місцями з військовими. Також важли-
во впорядкувати відведення землі. Сьогод-
ні корупціонери гребуть землю, а учасни-
ки визвольної війни не можуть отримати 10 
соток, щоб побудувати хату. Ми вважаємо, 
що кожен учасник війни — доброволець, 
військовий ЗСУ, боєць Національної гвар-
дії, прикордонник — має в автоматичному 
порядку отримувати землю. Щоб не вішали 
локшину на вуха, що землі немає. Кожен, 
хто на передовій, хто не знає, чи вернеть-
ся ввечері у свій бліндаж живим, повинен 
точно знати, що його сім’я буде забезпече-
на, що він буде забезпечений  і що він захи-
щає країну, а країна захищає його, — наго-
лосив лідер Радикальної партії. 
 Політик висловив впевненість, що ніх-
то не має права забувати про тих, хто захи-
щає країну. 
 — Я дивлюся на ці дискотеки вечірні, 
коли їду по Києву. Замість дискотек краще 
прийшли б у госпіталь і зрозуміли, в який 
час живемо. Тому потрібно зробити все, щоб 
якнайшвидше повернути мир. Пам’ятаєте, 
як наші діди рани мили? Ми думали, ну як 
це так, коли війна та була десятки років 
тому, а вони жаліються, що осколок си-
дить, нога болить. А тепер ми це розуміємо. 
Шкода, звісно, що на наше покоління ви-
пала війна, але немає іншого варіанта. Або 
піднімаєш руки і здаєшся, або захищаєш 
нашу країну. І наші бабусі, дідусі, коли 
прийшли фашисти, вони захищали Украї-
ну і правильно робили. Дякую, що робите 
це сьогодні. Ми всі живемо завдяки вам, — 
підсумував Ляшко. ■

ПІДТРИМКА

«Ми всі живемо завдяки вам»
Олег Ляшко на Покрову привітав бійців у госпіталі

■

Олег Ляшко добивається мінімум 15 тисяч гривень зарплати для військових.❙
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Відбудуємо 
разом
Харківщина передала 
Чернігівській області вже другий 
вантаж гуманітарної допомоги
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями харків’яни зібрали і відправили на 
Чернігівщину 14 тонн будівельних матеріалів. 
Шифер, цемент і шпаклівка будуть використані 
під час ремонту будівель, що постраждали від 
вибухів на арсенальних складах в Ічні. «Ми 
зв’язалися з Чернігівською обласною адмініст-
рацією, щоб з’ясувати, яка допомога їм наразі 
потрібна. Нам надали список будівельних ма-
теріалів, які зараз необхідні для відновлення пос-
траждалого від вибухів населеного пункту. За до-
помогою підприємців Харківщини були зібрані 
необхідні матеріали», — розповіли в департамен-
ті ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА.
 Це вже другий гуманітарний вантаж для ре-
гіону, який переживає події, аналогічні тим, 
що сталися нещодавно на військових складах 
у Балаклеї. Розуміючи розмах трагедії, чинов-
ники вже у перший день пожежі в Ічні звер-
нулися до місцевих підприємців із проханням 
максимально допомогти сусідам. У резуль-
таті було зібрано і відправлено до зони лиха 
22 тонни продуктів. Це борошно, крупи, ма-
каронні, м’ясні, хлібобулочні вироби, овочі, 
вода, сир.  «Харківщина, як ніхто інший, ро-
зуміє цінність допомоги. Особливо тієї, що над-
ходить у потрібний момент, — повідомив тоді 
директор департаменту економіки та міжна-
родних відносин ХОГА Андрій Колос. — Тому 
у першу чергу відправляємо продукти, а далі 
зберемо заявки на будівельні матеріали». ■

НЕБЕЗПЕКА

Знову корова 
з «сибіркою»
На Одещині зафіксували 
другий випадок спалаху 
сибірської виразки
Оксана СОВА

 Село Миколаївка-Новоросійська на Оде-
щині закрили на карантин через зараження ху-
доби сибірською виразкою. Хвору корову вияви-
ли в тому ж Саратському районі, де раніше вже 
зафіксували спалах інфекції. Місцевий житель 
помітив ознаки недуги у своєї тварини та негай-
но звернувся до фахівців. Експерти, які прибу-
ли на місце, підтвердили факт зараження «сибір-
кою». Зараження хворобою жителів села не вияв-
лено. Населений пункт закрили на карантин до 
28 жовтня. У Саратському районі Одеської облас-
ті раніше госпіталізували п’ятьох осіб з діагнозом 
«сибірська виразка». За попередніми даними, 
джерелом захворювання стала домашня корова, 
тушу якої вони обробляли в селі Миняйлівка. Ці 
люди госпіталізовані, знаходяться під наглядом 
лікарів, їхньо му життю нічого не загрожує.
 Улітку епіцентром подібної інфекції стало 
село Миропілля Краснопільського району Сум-
ської області. Там хворобу виявили в овець, тру-
пи яких знайшли поблизу місцевої школи. Ви-
падків захворювання людей у селі чи районі не 
зафіксували.
 Сибірська виразка — гостре зоонозне інфек-
ційне захворювання, притаманне тваринам, про-
те здатне вражати і людей. У них вона перебігає 
з ураженням шкіри, утворенням специфічного 
карбункулу, підвищенням температури та за-
гальною інтоксикацією організму. Спори інфек-
ції можуть зберігатися у землі до ста років. Тва-
ринам передаються через траву, якою ті харчу-
ються. Серед людей до «зони ризику» потрапля-
ють особи, які працюють із м’ясом, тваринами чи 
в лабораторіях. На перших стадіях захворюван-
ня можна вилікувати антибіотиками. ■

■

■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

Минулого тижня Вселенський пат-
ріархат заявив про свій твердий намір 
продовжити процедуру надання авто-
кефалії церкві України. Тепер має відбу-
тися об’єднавчий собор УПЦ Київського 
патріархату, Української автокефальної 
православної церкви й частини УПЦ 
Московського патріархату. Собор обе-
ре предстоятеля, і після цього Все-
ленський патріарх надасть Томос про 
автокефалію єдиній Українській право-
славній помісній церкві. 

«В освячену Томосом церкву не 
«запрошуватимуть» силоміць»
 На Покрову тисячі людей зібрали-
ся на Софійському майдані, щоб спіль-
но помолитися за автокефалію. Пред-
стоятель УПЦ КП Філарет назвав от-
римання Томосу «епохальної перемо-
гою», а Президент Петро Порошенко 
наголосив, що питання автокефалії 
виходить далеко за межі церковного 
життя». «Це питання нашої незалеж-
ності, питання нашої нацбезпеки, пи-
тання нашої державності. — Це питан-
ня всієї світової геополітики», — на-
голосив Президент. Водночас він під-
креслив, що «в нас не було, немає і не 
буде «державної церкви». «І в освяче-
ну Томосом православну церкву ніхто 
нікого не «запрошуватиме» силоміць, 
— додав Порошенко. — Це питання 
вільного вибору кожного віруючого. Я 
гарантую, що не буде жодного тиску, 
буде збережено право своєї дороги до 
Бога кожного українця, що влада по-
важатиме вибір тих, хто вирішить за-
лишитися у тій церковній структурі, 
яка зберігає єдність із РПЦ. Це їхній ви-
бір, і його треба поважати». Порошен-
ко при цьому додав, що «так само га-
рантує», що держава захистить права 
тих священиків та вірян церкви Мос-
ковського патріархату, які «добровіль-
но вирішать піти з-під Москви, щоб ра-
зом з іншими православними творити 
Єдину православну помісну церкву». 
 У свою чергу, Патріарх Філарет 
наголосив: «Ми боролися довго, жор-
стоко, багато хто віддав життя, а ав-
токефалії не мали. Нарешті Господь 
створив умови, що іншого шляху, як 
дарувати Україні автокефалію, — не-
має. Тому ми вдячні, перш за все, Все-
ленському патріарху Варфоломію за 
його мужність, тому що ви знаєте, які 
«підступи» Москва скеровує проти 
Вселенського патріарха». Але «як ми 
досягли автокефалії, так досягнемо і 

об’єднання всіх православних церков 
в одну, незважаючи на те, що протидії 
будуть», додав Патріарх. 

«Путін увійде в історію, як лузер, 
при якому РПЦ втратила Україну»
 Тим часом у російському таборі — 
справжня паніка і переполох. Мос-
ковські ЗМІ прогнозують «кровопро-
лиття» і «релігійні війни», які буцімто 
принесе в Україну надання Томосу. 
Нема сумнівів, що такі прогнози самі 
ж російські «брати» намагатимуть-
ся втілити в життя, адже Москва зно-
ву втрачає Україну, тепер — духовну. 
Невипадково 13 жовтня президент РФ 
Володимир Путін зібрав Раду безпеки 
Росії, щоб обговорити «українське пи-
тання». Про що говорили, можна здо-
гадатися зі слів прес-секретаря росій-
ського президента Дмитра Пєскова, 
який згодом заявив, що в разі гонінь 
проти УПЦ МП Росія буде захищати 
інтереси православних, «як захищає 
інтереси російськомовних».
 «Володимир Путін хотів увійти в іс-
торію як лідер, який повернув Крим. 
А увійде в історію як лузер, при яко-
му РПЦ втратила Україну, — пише на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» журналіст 
і блогер Денис Казанський. — Треба 
визнати, що автокефалію Українська 
церква отримує багато в чому завдяки 
цьому «геніальному стратегу» і його 
«многоходовочкам». «2014 рік суттє-
во прискорив процеси», — слушно на-
голошує Казанський.
 15 жовтня у столиці Білорусі Мінсь-
ку терміново зібрався синод Російської 
православної церкви. Там російські 
священики ухвалили рішення розірва-
ти церковне спілкування зі Вселенсь-
ким патріархатом через його намір на-
дати автокефалію Українській церкві. 
У заяві синоду, яку наведено на сайті 
РПЦ, зокрема, йдеться, що це рішення 
«виводить Константинопольський пат-

ріархат за межі канонічного поля і, на 
велику нашу скорботу, унеможливлює 
для нас продовження євхари стичного 
спілкування з його ієрархами, духо-
венством і мирянами». Відтепер «для 
всіх священнослужителів Російсь-
кої православної церкви неможливе 
співслужіння з кліриками Констан-
тинопольської церкви, а для мирян — 
участь у таїнствах, що здійснюються в 
її храмах», наголошується в заяві. Це 
означає, що перебування численних 
ченців із РПЦ і її підрозділів у монас-
тирях на «святій горі» Афон у Греції, 
які підпорядковані безпосередньо Все-
ленському патріархату, буде немож-
ливим, як і відвідини цих монастирів 
вірянами РПЦ, у тому числі й високо-
посадовцями-вірянами Московського 
патріархату.
 Речник УПЦ КП, архієпископ Чер-
нігівський і Ніжинський Євстратій 
(Зоря) назвав таке рішення РПЦ 
«Мінською схизмою» (розколом). Тоб-
то московська церква, яка багато років 
звинувачувала Київський патріархат 
на чолі з Патріархом Філаретом у роз-
кольництві, тепер сама стає на шлях 
розкольництва. «Синод Московського 
патріархату повторює політику Крем-
ля — самоізоляція у відповідь на за-
конні рішення міжнародної спільноти, 
— наголошує архієпископ Євстратій. 
— Патріарх Кирил iз 1991 р. особисто 
є архітектором розділення Українсь-
кої церкви. Тому йому важко визнати 
провину за 27 років хибної діяльності, 
яка затягла всю Повноту Православ’я 
у конфлікт. Але після нього ситуація 
рано чи пізно буде вилікувана і РПЦ 
повернеться у спілкування». Свя-
щеник додає: «Тепер перед всіма на-
лежними до МП в Україні постає пи-
тання: йти разом iз РПЦ у розділення 
чи залишатися в єдності зі Вселенсь-
ким православ’ям — через Помісну ук-
раїнську церкву?» ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Сьогодні у тернопіль-
ському Українському на-
родному домі «Перемо-
га» відбувається незви-
чайна прем’єра. Точніше 
— передпрем’єрний показ 
документального  фільму 
про надзвичайну подію 45-
річної давнини на Тернопіль-
щині та її непересічних учас-
ників. Стрічка «Прапори», 

створена Першою медійною 
групою на замовлення і за 
підтримки «Тернопільської 
кінокомісії», розповідає іс-
торію підпільної «Росохаць-
кої групи». На початку 70-х 
років уже минулого століт-
тя її створили десятеро юна-
ків-патріотів із села Росохач 
Чортківського району. Восе-
ни 1972-го, коли на Західній 
Україні «бушувало» засил-
ля радянщини й атеїзму, 
вони прийняли на лісовій 

галявині присягу, текст якої 
розпочинався словами: «Пе-
ред образом Святої Богоро-
диці, перед лицем своїх то-
варишів, урочисто присяга-
юся вірно служити Україні 
і боротися за її незалеж-
ність...». А в ніч на 22 січ-
ня 1973-го сміливці прове-
ли свою резонансну акцію, 
якою поставили «на вуха» 
не тільки місцеві органи 
КДБ та міліції — встанови-
ли на будівлях міста Чортків 
чотири синьо-жовті прапо-
ри та розвішали 19 прокла-
мацій із нагоди 55-ї річни-
ці проголошення Четверто-
го Універсалу Української 
Центральної Ради в Києві. 
Відтак уже в лютому роз-
почалися арешти, а напри-
кінці року в Тернополі від-
бувся закритий суд. Органі-
затора, 24-річного Володи-

мира Мармуса, засудили до 
шести років таборів i п’яти 
заслання. Решта хлопців, 
окрім неповнолітнього Пет-
ра Вітіва, отримали трохи 
менше, однак долі всіх уже 
були скаліченими назавж-
ди, і аж до української неза-
лежності всі вони залиша-
лися під пильним наглядом 
відповідних органів.
 Як повідомив «УМ» один 
з авторів ідеї фільму «Пра-
пори» Володимир Ханас, де-
хто з учасників незабутньої 
«Росохацької групи» — зок-
рема, громадсько-політич-
ний діяч, літератор, депу-
тат Тернопільської обласної 
ради кількох скликань Во-
лодимир Мармус — будуть 
присутні на допрем’єрному 
показі стрічки. Відбудеться 
показ у рамках кіномарафо-
ну Нескорених націй. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Герої з Росохача
«Витівка» десяти сільських хлопців 
залишилась в історії назавжди

■

ІСТОРИЧНА МИТЬ

«Ми вдячні Вселенському патріарху 
Варфоломію за його мужність» 
Незалежності Української 
православної церкви бути!

■

Велелюдна молитва за автокефалію.❙



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Ціни на бензин в Україні, подолавши чер-
говий психологічний бар’єр — 33 гривні, 
продовжують невпинно повзти догори. 
На черзі — показник у 35 гривень, далі 
— не виключена і нова психологічна 
межа — 40 грн. за літр. Трапиться це, 
коли нафта сягне ціни на рівні 100 до-
ларів за барель.

Це все — робота Трампа... 
 Головна причина подорожчання бен-
зинів та дизельного пального цілком оче-
видна. Ідеться про стрімке подорожчан-
ня нафти на світовому ринку. Найпопу-
лярніша марка «Брент» із початку року 
подорожчала із 68,8 долара за барель до 
86 доларів. І хоча днями вона опустилася 
майже до 80 доларів, одразу після цього 
знову пішла в ріст: через ураган, що про-
нісся штатом Флорида, барель став кош-
тувати 84 долари. За словами експерта 
енергетичних ринків Геннадія Рябцева, 
подорожчання імпорту на 1% може при-
звести до зростання ціни на бензин мар-
ки А-95 на 10 коп. 
 Відтак, українські автовласники по-
чали активно стежити за новинами із 
головних світових бірж. Експорт нафти 
скорочується через американські санк-
ції проти Ірану. Зниження пропозиції 
призводить до зростання цін. 
 Президент США Дональд Трамп, як ві-
домо, зажадав від ОПЕК і Росії збільши-
ти поставки нафти на світовий ринок, щоб 
компенсувати очікуване падіння ірансь-
кого експорту. Однак картель і Росія від-
кинули ці заклики. В умовах, що склали-
ся, багато експертів дають невтішні про-
гнози подальшого розвитку ситуації на 
нафтовому і паливному ринку. 
 «Ціни напевно виростуть. Але ми вва-
жаємо, що поєднання жорсткої пропози-
ції і стабільно високий попит на тлі падін-
ня світових запасів усе-таки дозволить ут-
римати ціну на нафту, яка до кінця року 
може перевищити 90 доларів за барель», — 
вважає менеджер Глобального енергетич-
ного фонду Ashburton Річард Робінсон.
 За менш оптимістичними прогнозами, 
ціна бареля може піднятися до докризо-
вого показника у сто «зелених». «Нафта 
може коштувати дорожче 100 доларів за 
барель уже наприкінці 2018 року. На рин-
ку не так багато можливостей замістити 
2 мільйони барелів на добу іранської на-
фти, які незабаром можна втратити в ре-
зультаті другого раунду санкцій США», 
— заявив співзасновник Mercuria Energy 

Group Ltd Даніель Йеггі.
 Легким оптимізмом віє від прогно-
зу організації країн-експортерів нафти 
(ОПЕК), яка знизила прогноз зростання 
попиту на нафту в 2018 році на 80 тисяч 
барелів на добу — до 1,54 млн. барелів. 
Зниження прогнозу пов’язане в основ-
ному з більш низьким, ніж очікувало-
ся, споживанням нафти в Азійсько-Ти-
хоокеанському регіоні, Індії, Китаї, а та-
кож із важкою економічною ситуацією в 
країнах Латинської Америки. Зменшен-
ня ж попиту може затримати подальше 
зростання цін, але експерти наразі не 
поспішають кардинально переглядати 
власні прогнози.

Або злет, або обвал...
 «Якщо нафта таки буде коштува-
ти 100 доларів за барель, літр бензину 
А-95 може подорожчати до 37,75 грн., а 
дизельне пальне — до 36,25 грн. за літр. 
Тобто роздрібна ціна пального в Україні 
зросте на 6-7 грн. у порівнянні з поточ-
ними середніми цінами», — вважає ди-
ректор консалтингової групи «А-95» 
Сергій Куюн. 
 За іншими прогнозами, якщо на-
фта таки подорожчає до 100 доларів, то 
літр бензину в Україні коштуватиме 38-
40 грн., а дизельного пального — 36-38 
грн. «На сьогоднішній день залишається 
потенціал для зростання роздрібних цін. 

Причому внутрішні ціни не встигають за 
зовнішніми. Тобто оптова вартість заку-
повуваного трейдерами імпортного паль-
ного зростає швидше роздрібних цін на 
вітчизняних АЗС. Тому можна сміливо 
прогнозувати, що найближчим часом ми 
будемо спостерігати стабільне зростання 
вартості літра пального в середньому на 
50 копійок. Але я все ж сподіваюся, що 
таке подорожчання триватиме не дуже 
довго. Адже чим вища ціна, тим ниж-
че споживання пального. Люди просто 
менше користуються авто. І оператори 
АЗС це прекрасно розуміють, — зазна-
чає Куюн. — До речі, вже зараз є деякі 
прогнози, що слідом за нинішнім зрос-
танням відбудеться різкий обвал вар-
тості нафти і нафтопродуктів. Поживе-
мо побачимо».

І знову фактор гривні
 Подібний оптимізм, утім, поділяють 
не всі. Аналітики вбачають ще й пряму 
залежність від непростої ситуації на ук-
раїнському валютному ринку. «Те, що у 
нас подорожчав бензин за останні кілька 
місяців, — правда, але тут збіглися два 
фактори: зросли ціни зовнішнього рин-
ку і впала вартість гривні. Це і призвело 
до подорожчання», — каже президент 
асоціації «Об’єднання операторів ринку 
нафтопродуктів України» Леонід Косян-
чук.
 Сьогодні, за його словами, у торго-
вельній мережі реалізують продукт, 
куплений за найвищими цінами, він і 
витіснив з торгової мережі нафтопро-
дукт, закуплений за попередньою ці-
ною. «Тому це об’єктивне подорожчан-
ня. Навіть Антимонопольний комітет не 
бачить необхідності почати якесь розслі-
дування щодо учасників ринку», — пе-
реконаний Косянчук.
 На думку експерта, в українських 
цінах на бензин валютна складова ста-
новить 90%. «Тому, якщо брати до ува-
ги, що контрактова ціна вимірюється в 
доларах, а акцизний податок у євро, до 
того ж, це все множиться на той курс, 
який є в певний період, і додається 
ПДВ — тоді ми отримуємо таку ціну, 
яку маємо сьогодні», — резюмував 
президент асоціації. І додав, що хоча 
аналіз зовнішнього ринку й не є пози-
тивним, але в останні дні курс долара 
падає, а курс гривні закріпився на рів-
ні 20 копійок вище. Тож, якщо ця тен-
денція збережеться, то наприкінці мі-
сяця українці побачать зниження цін 
на бензин. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 В Україні стрімко дорожчає 
автомобільний газ — альтер-
нативне пальне, частка ринку 
якого серед інших видів паль-
ного постійно зростає. За ос-
танній місяць пропан–бутан не-
впинно повзе догори, а останні-
ми днями ціна на нього почала 
встановлювати рекорди й одра-
зу побивати їх... Нова вартість 
літра скрапленого газу почала 
підходити до позначки 17 гри-
вень. Щось подібне ми могли ба-
чити рік тому.  
 Експерти пояснюють про-
блему російським фактором: 
підвищення мита у Російсь-
кій Федерації. «Підвищення 
російських мит може призвес-
ти до подорожчання автогазу 
на наших заправках приблиз-
но на 20-25 копійок на літрі. 
До того ж ціна на європейсь-
кі поставки вже дорівнює при-
близно 25 000 грн. за тонну. Так 
що на сьогодні виправдана ціна 

літра газу на українських за-
правках дорівнює приблизно 
15,50-15,70 грн.», — розпові-
дав аналітик Консалтингової 
групи «А-95»Артем Куюн ще у 
перших числах жовтня. 
 Тоді ж він прогнозував: бла-
китне паливо може так різко і 
не подорожчати. «По-перше, 
про підвищення російських 
мит було відомо заздалегідь, і 
не виключено, що якусь части-
ну подорожчання заправники 
вже відіграли в своїх цінниках. 
По-друге, восени спостерігаєть-
ся сезонний спад споживчого 
попиту на автогаз, а нестримне 
підвищення заправних прай-
сів загрожує ще більшим відто-
ком покупців», — стверджував 
Куюн.
 Прогнози Артема Куюна збу-
лися у прямо протилежному на-
прямку: газ подорожчав значно 
стрімкіше, ніж вважали навіть 
песимісти. Пояснити сумну си-
туацію взявся експерт Євген Ус-
тименко. З одного боку, за його 

словами, у жовтні ми бачимо 
зростання обсягів у європейсь-
ких споживачів для опалення 
житлових будинків, тому біль-
ші обсяги газу закачуються в 
їхні сховища.
 «У цей період наші основні 
постачальники — Росія, Казах-
стан і Білорусь — продають ве-
ликі обсяги пропан-бутану в Єв-
ропу. Європейські котирування 
на газ вищі, і в цей період наш 
ринок орієнтований на них, від-
повідно, ціна зростає», — пояс-
нює Устименко. Втім така си-
туація, за словами експерта, 
тимчасова, адже наші трейде-
ри закуповують мало цього то-
вару, щоби потім не залишити-
ся з дорогим газом, коли ціна 
почне падати.
 Ще один фактор, як зазна-
чає експерт, — зростання ціни 
на нафту і нафтопродукти. «Фі-
зичний фактор — трейдери тор-
гують пропан-бутаном у тоннах, 
а на заправках оператори реалі-
зують у літрах. Із падінням тем-

ператури на вулиці в тонні стає 
менше літрів, що може додати 
до ціни  ще 50 копійок», — роз-
повідає про професійні тонкос-
ті роботи операторів паливних 
АЗС Євген Устименко.
 Подібну ситуацію ми мали 
торік: наприкінці серпня. Тоді 
газ також подорожчав до майже 
17 гривень за літр, а Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман за-
являв, що йдеться про диверсію 
і обіцяв швидко покарати вин-
них. Виконати погрози Володи-
миру Борисовичу не вдалося, і 
сьогодні вже ніхто з влади не бе-
реться шукати змову. 

 Експерти ж заспокоюють: 
сьогоднішнє подорожчання — 
явище тимчасове. «Якщо під-
сумувати, то лякатися стриб-
ка ціни на пропан користува-
чам не потрібно — всі фактори, 
які зумовили це підвищення, 
об’єктивні. І вже з початком 
опалювального сезону ціна по-
повзе донизу. Паніка серед ав-
томобілістів з цього приводу за-
раз виключена ще тому, що од-
ночасно відчутно зростає ціна 
на бензин і як альтернатив-
не паливо пропан актуальний 
і після стрибка ціни», — пояс-
нив Устименко. ■

ПОВНИЙ БАК

Літр за 40...
Подорожчання бензину зумовлене зростанням 
нафтових цін та коливанням курсу гривні. Втім, 
експерти припускають, що ціни на пальне можуть 
навіть різко обвалитися

■

Три вороги українського автомобіліста: біржі, гривня і Трамп.
Фото з сайта news.am.

❙
❙

ПАЛИВНА АЛЬТЕРНАТИВА

Похолодало — літри «всохли»...
Подорожчання автогазу, кажуть, — явище тимчасове. 
Але на тлі вартості бензину навіть такі ціни виглядають 
привабливо для споживача

■

Зниження ціни на пропан-бутан можливе, коли насититься 
західний ринок скрапленого газу.
Фото з сайта autobild.ua.

❙
❙
❙
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Олена ЯРОШЕНКО

Через верболози — 
до енергії
 Вісім років тому довело-
ся відвойовувати право ви-
рощувати енергетичну вер-
бу на волинських сільсь-
когосподарських угіддях. 
Культуру цю за кордоном 
почали активно вирощува-
ти останніх пару десятиліть 
завдяки великому виходу 
тепла при згорянні, що сьо-
годні дуже актуально й для 
нас. Фермеру Олександру 
Веремчуку зі Старовижівсь-
кого району тоді запропону-
вали взяти участь в поль-
сько-українському проек-
ті. Промислове вирощуван-
ня енергетичної верби в цій 
місцевості зацікавило поз-
нанських інвесторів, котрі 
планували вкласти гроші в 
завод із виготовлення дерев-
них гранул. Але не вклали. 
А фермер-першопроходець 
замість вигідної співпраці 
отримав погрози непомір-
них штрафів і експропріації 
сільгоспугідь за нібито неці-
льове їх використання. 
 Тоді від дрімучості міс-
цевих чиновників його за-
хистили фахівці Українсь-
кого інституту сортів рос-
лин. Пояснили, що на-
справді для легалізації 
нового сорту в Україні не-
має ніяких проблем, бо це 
— лише один з різновидів 
звичайнісінької верби, що 
росте по всій Україні. По-
дати в Державну службу з 
охорони прав на сорти рос-
лин заявку за стандартною 
формою та надати зразки 
на підтвердження ідентич-
ності — єдина потрібна про-
цедура. Тим часом у люто-
му цього року на Волині 
вже пройшли перші верб-
ні жнива. Бо цікаву енер-
гетичну культуру волинсь-
кі господарства вже почали 
цілеспрямовано вирощува-
ти без ніяких закордонних 
інвесторів — для власного 
вжитку. 

Свій до свого
 Левова частка отрима-
ної з перших промислових 
урожаїв вербової щепи піш-
ла на котельні, що належать 
ТОВ «Салікс Енерджі». Фір-
ма має три котельні в сели-
щі Іваничі, які забезпечу-
ють теплом здебільшого со-
ціальний сектор. Вирощу-
вання енергетичної верби 
виникло тут як вертикаль-
но інтегрований бізнес. Вер-
тикальна інтеграція — необ-
хідність для власників коте-
лень на щепі. Адже донедав-
на на ринку деревної щепи та 
пелет частенько виникав де-
фіцит. Це виявилося серйоз-
ним випробуванням для пер-
ших в Україні власників кот-
лів, розрахованих на такі 
види палива.
 Але частину врожаю 
ТОВ «Салікс Енерджі» про-
дає. Найбільший попит має 
щепа з вологістю 40 відсо-
тків. Беруть іноді й мокрі-
шу, бо вже існують котли, 
які можуть спалювати щепу 
вологістю до 60 відсотків. 
Але ККД спалювання воло-
гішої щепи менший. А висо-
коефективні моделі котлів із 
розумною електронікою ви-
магають щепи вологістю не 
більше 30 відсотків. Утім, 
щепу вологістю нижче 40 не 
завжди можна знайти в про-
дажу. Тому покупці й беруть 
40-відсоткову, яку досушу-

ють у процесі зберігання. Та-
кий товар самовивозом з гос-
подарства коштував при зби-
ранні близько 200 гривень за 
кубометр.
 Для отримання 1 гігака-
лорії тепла спалювання де-
ревної щепи залежно від її 
вологості та температури на 
вулиці порівняно з газом де-
шевше приблизно на сорок 
відсотків. Минулого року 
три котельні господарства в 
Іваничах заощадили тери-
торіальній громаді 3 мільйо-
ни гривень витрат на опален-
ня порівняно з газовим.
 Для економії на газовому 
обігріві ТОВ «Салікс Енерд-
жі» і взялася за вирощуван-
ня енергетичних порід де-
рев. На початок ниніш нього 
року мали вже 1 тисячу 700 
гектарів плантацій у Лока-
чинському, Іваничівсько-
му, Горохівському районах 
Волині і навіть у прилеглих 
районах Львівщини. Най-
більший кластер — близь-
ко 900 гектарів — поблизу 
села Зубильного. З такими 
площами фірма вийшла на 
перше місце серед виробни-
ків енергетичних культур по 
всій Східній Європі.
 Розрахунки показують, 
що економічно доцільний 
радіус доставки щепи може 
досягати 200 кілометрів, а 
для пресованих пелет — і 
більше.

Готуй комбайн з осені
 Трирічні пагони, які не 
встигли сильно розрости-
ся в товщину, цьогоріч ко-
сив і подрібнював на щепу 
звичайний кормозбираль-
ний комбайн із спеціальною 
жаткою, розповіла директор 
ТОВ «Салікс Енерджі» Ірина 
Гнап.
 «Трактори з 20-25-кубови-
ми причепами вивантажують 
біля поля готове біопаливо, 
яке навантажувач складає у 
бурти висотою до 4 метрів, ко-
жен з яких містить одну-дві 
тисячі кубів щепи, — пояснює 
вона. — Навантажувач періо-
дично перекладає бурти з под-
рібненим верболозом. Він со-
хне навіть просто неба, а в дощ 
промокає на глибину, не біль-
шу 10-15 сантиметрів».
 Нинішньої зими побли-
зу Зубильного перший то-
варний урожай дав по 80 
кубів щепи з гектара. Воло-
гість свіжозібраної щепи за-
звичай коливається в межах 
45-50 відсотків. До квітня її 
можна знизити до 30 відсо-
тків, а до травня — й до 25. 
Улітку залишки біопалива 
можуть зберігатися у буртах 
до початку наступного опа-
лювального сезону. 
 Термін виходу на окуп-
ність проекту з вирощуван-
ня енергетичної верби до-
сить довгий, підкреслює Іри-
на Гнап: «Рік — на підготов-
ку ділянки, потім три роки 
виростає перший урожай, 
потім зі скошеної при зем-
лі верби знову три роки ви-
ростає другий, і лише тоді 
енергетична верба входить 
у повне плодоношення. На-
приклад, середній урожай 
першого укосу — 70 кубо-
метрів з гектара, і лише по-
чинаючи з другого — 150-

200 кубометрів. Усього ж 
плантація дає 6-7 повноцін-
них укосів кожні три роки, 
після чого врожайність по-
чинає знижуватися, тож ек-
сплуатувати плантацію дов-
ше, ніж 25 років, економіч-
но недоцільно».
 Хороша новина — землі 
під енерговербу можна бра-
ти такі, які виробникам ос-
новних польових культур не 
потрібні: піщані, перезволо-
жені, на неугіддях. Їх можна 
недорого орендувати на три-
валий термін, необхідний 
для плантації енергетичної 
верби. Однак це не повинні 
бути горби або надто зарослі 
лісом чи чагарником ділян-
ки, які дорого розкорчовува-
ти. Верба любить вологу і не 
терпить сухих місць. Бажа-

но не менше 650 міліметрів 
опадів на рік з глибиною за-
лягання ґрунтових вод 0,5-
1,5 метра. Але заболочені 
землі теж не підходять.
 Але потенційний прибу-
ток з гектара верби — в 3-5 
разів вищий, ніж на таких 
територіях пшениці. Вар-
то зробити хімічний аналіз 
ґрунту, можна внести тро-
хи азотних добрив, стартове 
живлення. На невеличкій 
ділянці до кількох десят-
ків гектарів висаджувати 
можна навіть вручну: прос-
то повтикати в землю ряда-
ми гілочки верби, дотриму-
ючись 35-40-сантиметрової 
дистанції. Забирати вербу 
можна і звичайною косар-
кою для трав, якщо вона не 
роторна. ■

ГАЛУЗЬ

Молоко по 
нисхідній
Населення позбавляється від 
корів
Олена ЯРОШЕНКО

 За три квартали нинішнього року в Україні 
вироблено 7,9 млн. тонн сирого молока, що на 2 
відсотки менше аналогічного періоду минулого 
року. Статистика свідчить, що зниження тра-
диційно відбувається за рахунок скорочення 
виробництва у господарствах населення, де об-
сяги впали майже на 3 відсотки в порівнянні з 
минулим роком. Сільгосппідприємства за 8 мі-
сяців втратили приріст на два-три відсотки, що 
спостерігався на початку року, і тепер показни-
ки тримаються на рівні 2017 року. Така ситуа-
ція, на думку аналітиків ринку, збережеться.
 З початку жовтня молоко сільгосппідпри-
ємств подорожчало приблизно на 3 відсотки, 
діапазон вартості якісної сировини в середині 
жовтня складає 9-9,95 грн./кг з ПДВ за базові 
показники жиру і білка. Найвища ціна фер-
мерського молока зараз знаходиться на позна-
чці 10 грн./кг, а минулого року в цей же період 
вона становила 10,40 грн./кг. «Молоко, вироб-
лене в господарствах населення, вже другий 
місяць поспіль оцінюється нижче, ніж в ана-
логічний період минулого року. У першій по-
ловині жовтня його середня вартість по Ук-
раїні — на рівні 4,80-5,00 грн./кг без ПДВ», 
— завірили фахівці. Тим часом ставка ПДВ на 
молочні продукти в Україні на 15% вища за 
європейську. ■

СТАТУС

Податки чи 
данина?
Сорок відсотків 
сільгосппродукції виробляють 
приватні господарства 
Оксана СИДОРЕНКО

 Симптоматично, що при такому співвід-
ношенні в агровиробництві лише 4,5 відсотка 
жителів сільської місцевості (а це — 166 тисяч 
господарів) погодилися зареєструватися в де-
ржавних фіскальних органах як суб’єкти фер-
мерської діяльності.
 Як повідомила заступник міністра аграр-
ної політики та продовольства України Олена 
Ковальова, майже 20 відсотків з опитаних со-
ціологами селян готові потенційно зареєстру-
ватися. З них третина — це ті, які розрахову-
ють зареєструвати фермерське господарство і 
бути юридичною особою. 53 відсотки — жи-
телі сільської місцевості, які вже визначили-
ся, що реєструватимуться у формі ФОП. «Але 
це накладає певні обмеження в наданні де-
ржавної допомоги. Дуже складно буде здійс-
нювати доплату «на вартість» або «на літр», 
або «на гектар», оскільки тут не передбаче-
но ведення офіційної фінансової звітності», 
— звертає увагу заступник міністра. За її сло-
вами, абсолютно всі суб’єкти господарювання 
можуть претендувати на державну підтримку, 
а сама модель системи розвитку сільського гос-
подарства в Україні повинна бути збалансова-
ною. Державна підтримка повинна бути ко-
рисною і надаватися для користування неза-
лежно від обсягів доходів або виручки.
 Тим часом за дев’ять місяців реалізації цьо-
горічної програми держпідтримки аграрної га-
лузі використано трохи більше, ніж десять від-
сотків з виділених 6,3 мільярда гривень. Така 
цифра може свідчити лише про цілковиту не-
ефективність затверджених програм. Або — 
механізму їх реалізації. Адже більшість чи-
новницьких структур досі заточені не стільки 
на реальну підтримку аграріїв, скільки на руч-
не управління державними коштами, за відка-
ти від «найбільш понятливих». ■

■

■

Після косовиці енергетичну вербу складають у бурти, 
на кшталт бурякових.
Фото з сайта i0.wp.com.

❙
❙
❙

ДОВІДКА «УМ»

 Енергетична верба (Salix) — перспективна культура для отримання 
твердого біопалива у вигляді брикетів і пелети. За три роки енергетична 
верба виростає до шести-семи метрів у висоту, утворюючи велику кіль-
кість ростків. Посадки продуктивні 20-25 років. Урожай можна збира-
ти в обсягах до 30 тонн з гектара сухої речовини. Стійка до морозу, засу-
хи і шкідників, може рости на грунтах різного типу, в тім числі на непро-
дуктивних землях, які вимагають рекультивації. Теплотворна здатність су-
хої верби, як і іншої сухої деревини, — приблизно 17-18 МДж / кг. Тонна 
верби з вологістю 40 відсотків забезпечує одну гігакалорію тепла, а така 
сама кількість сухої сировини при вологості 15 відсотків дасть уже дві гі-
гакалорії. Затрати на вирощування енергетичних культур у перерахунку на 
еквівалент енергії в десятки разів нижчі в порівнянні з вартістю енерго-
носіїв, отриманих із традиційних джерел.

■

ЕНЕРГООЩАДЛИВІСТЬ

Плануйте косовицю на зиму
Урожай верби — вісімдесят кубів з гектара

■

Енергетична верба зі Швеції...
Фото з сайта superagronom.com.

❙
❙

...чи Польщі — тільки вигідний різновид верби звичайної, 
що росте і в Україні.
Фото з сайта propozitsiya.com.

❙
❙
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 ■ Чому ваша журналістська 
діяльність так розлютила спів-
робітників ФСБ Росії?
 — На мою удачу, це трапило-
ся вже після того, як я виїхала до 
Києва у травні 2014-го, саме у сто-
лиці України я випадково дізна-
лася, що потрапила у «чорні спис-
ки» ворогів Росії. Передбачало-
ся: якщо я спробую продовжи-
ти свою професійну діяльність на 
території окупованого півостро-
ва, мені буде закритий доступ 
до адміністративних будівель, я 
не отримаю ту інформацію, яка 
мені буде потрібна для написан-
ня статті, а мої більш лояльні до 
нової влади колеги у будь-який 
момент зможуть написати донос 
працівникам спецслужб.
 Вийшло так, що, перебуваю-
чи на материковій частині Украї-
ни, я могла знати більше правди 
про те, що діється на окуповано-
му півострові, та продовжувати 
чесно виконувати свою роботу, 
тобто говорити людям правду як 
журналіст.
 ■ Інформацію про те, що в бу-
динку ваших батьків iде обшук, 
почули вже у столиці України?
 — Так, я була шокова-
на нахабством співробітників 
ФСБ, які зважилися на зброй-
ний штурм нашої двокімнат-
ної квартирки, де я була лише 
зареєстрована. Якби я залиша-
лася на території окуповано-
го Криму, мене б заарештува-
ли так само, як Володимира Ба-
луха й Олега Сенцова, та від-
правили б за ґрати. На даний 
час проти мене відкрито кримі-
нальну справу за статтею КК 
РФ «публічні заклики до пору-
шення територіальної цілісності 
Росії». Підставою для початку 
розслідування стала моя публі-
кація для Центру журналістсь-
ких розслідувань. Кримінальну 
справу порушили на підставі моєї 
статті про волонтерів батальйону 
«Крим». Це абсурд, iз точки зору 
законодавства. Там просто було 
сказано, що півострів Крим — це 
Україна, але й цього виявилося 

достатньо для жорстокого пере-
слідування мене як журналіста 
співробітниками ФСБ.
 ■ Хтось із ваших рідних і 
близьких постраждав через 
свавілля спецслужб Росії на те-
риторії окупованого Криму?
 — Так, після обшуку мої бать-
ки втратили свій комп’ютер, мо-
більні телефони та спокій: їх кіль-
ка разів викликали на допити, 
змушували видати моє справжнє 
місце проживання. На «розмову» 
запрошували й моїх друзів, колег 
та навіть просто знайомих. Те-
пер я не можу потрапити до рід-
ного Криму, адже розумію, що 
моментально опинюся у тюрем-
них катівнях. Санкції статті, за 
якою мене хочуть судити, пере-
дбачають до п’яти років позбав-
лення волі та виплату великого 
штрафу — до ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів грома-
дян (близько 40 тисяч гривень в 
еквіваленті на наші гроші). Я не 
розумію, за що так жорстоко ка-
рати людину, яка просто визнає 
факт того, що Крим належить 
Україні, адже про це відкрито го-
ворять у Європі, США та інших 
країнах світу.
 ■ У випадку арешту ви стали 
б черговим заручником Кремля, 
якого можна було б вигідно обмі-
няти на російських бойовиків?
 — Окупаційній владі півос-
трова Крим дуже зручно засу-
дити якомога більше людей за 
статтями «тероризм», «сепара-
тизм» або «шпигунство на ко-
ристь України», щоб натиснути 
на свідомість людей. Коли чую, 
як кримчан звинувачують у 
зраді, в тому, що вони добровіль-
но здали Крим Росії, то мені аж 
кричати хочеться, що це неправ-
да! Жителі півострова просто 
були залякані та обмануті. Ба-
гато жертв російської пропаган-
ди вже давно покаялися в тому, 
що відбувалося в лютому 2014 
року на території Криму, та виз-
нають, що їх свідомістю вмі-
ло маніпулювали. У якийсь мо-
мент заручниками Кремля стало 

два з половиною мільйона жи-
телів окупованого Криму, яких 
просто використовували в нечес-
нiй політичній грі.
 ■ Крим став територією стра-
ху, де заборонено відверто гово-
рити про те, що думаєш та від-
чуваєш?
 — На території окупованого 
Криму не можна навіть пости ро-
бити у соціальній мережі без по-
боювання, що тебе схоплять та 
кинуть за ґрати. «Русскій мір», 
який захопив півострів, виявив-
ся жорстокою репресивною ма-
шиною, яка ламає, мов сірники, 
долі та життя людей.
 Здати можуть сусіди, коле-
ги по роботі або ті, кому ти ко-
лись чимось не догодив, причо-
му окупаційна влада зацікавлена 
в тому, щоб список політичних 
в’язнів щодня розширювався. У 
Криму здійснюється геноцид 
кримсько-татарського народу та 
панує беззаконня стосовно про-
стих жителів півострова, котрі не 
мають тих прав, якими користу-
ються люди в усьому світі.
 ■ Як пояснюють свавілля 
окупантів у Криму правозахис-
ники та громадські діячі, які 
не зламалися під тиском реп-
ресій?
 — За їхнiми словами, на те-
риторії окупованого півостро-
ва порушується презумпція не-
винності, оскільки навіть у рам-
ках де-факто чинної російської 
правової системи вина люди-
ни ще не доведена, але на сайті 
Росфінмоніторингу її вже пуб-
лічно охрестили екстремістом 
або терористом. Багатьох грома-
дян України переслідують за екс-
тремістськими та терористични-
ми статтями КК РФ на території 
окупованого Криму незаконно, з 
політичних мотивів, а насправді 
ці люди злочинів не скоювали...
 ■ Реакція з боку міжнарод-
них організацій може зняти 
з вас безглузді звинувачення 
поплічників Кремля?
 — Безумовно, тиск на Росію 
з боку міжнародного співтовари-

ства, з боку України допоможе 
не тільки розібратися зі свавіл-
лям судової системи в окупова-
ному Криму, а й врятувати лю-
дей від незаконного пересліду-
вання співробітниками ФСБ 
Росії. Я вірю, що ми доб’ємося 
правди рано чи пізно, але закон-
ності на півострові Крим не буде, 
поки півострів перебуває під оку-
пацією.
 ■ Що вас надихає на продов-
ження боротьби за деокупацію 
півострова?
 — Так, на сьогодні моя Бать-
ківщина перебуває у заручни-
ках Кремля, на анексованій те-
риторії неможливо контролюва-
ти беззаконня, що там коїться. 
Але головним є те, що Крим за-
лишається частиною єдиної краї-
ни, де живе багато справжніх 
патріотів, — України. Я знаю, 
що багато моїх колег були зму-
шені покинути свої рідні домівки 
та редакції через введення цензу-
ри у Криму російською окупацій-
ною владою.
 Пропаганда «викошує» на-
селення півострова, створює по-
тужний психологічний тиск. Ду-
же важливо, щоб люди у Херсоні, 
Харкові, Києві та інших містах 
України розуміли, що Крим ні-
куди не подівся і так само, як і 
раніше, залишається частиною 
України. Моя місія на матери-
ковій частині України полягає у 
наданні людям правдивої інфор-
мації. Я зроблю все, що від мене 
залежить, щоб до складу Украї-
ни повернулася не тільки оку-
пована територія півострова, а й 
кримчани, одурманені пропаган-
дою Кремля. ■

СВАВІЛЛЯ

Анна Андрієвська: Заручниками 
Кремля стало два з половиною 
мільйона жителів окупованого Криму
Журналістка — про сум за малою Батьківщиною, неможливість 
відвідати батьків i стійку віру в повернення анексованого півострова 
до складу України

■

Ірина КИРПА

У Криму жорстоко розправляються з журналістами, які говорять правду про те, що Крим — це Україна.
Про долю кримчан Миколи Семени та Нарімана Мемедемінова на конференції ОБСЄ у Варшаві докладно 
розповіла перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппарова. За її словами, 
переслідування незалежних журналістів та блогерів на території окупованого Росією півострова носить 
системний характер, що суперечить усім нормам міжнародного права. 
Еміне Джеппарова розповіла й про інших затриманих та заарештованих журналістів в анексованому 
Росією Криму. Адже у федеральному переліку терористів та екстремістів РФ виявилися кiнорежисер Олег 
Сенцов, громадський діяч Олександр Кольченко, політв’язень Олексій Чирній, кримський журналіст Ми-
кола Семена та багато інших.
Досить показовою у цьому світлі є доля журналістки Анни Андрієвської, яка змогла розповісти правду про 
анексію Криму лише після того, як виїхала на материкову частину України. 
Журналістів, блогерів i простих людей, які насмілюються відверто говорити про свої погляди, що відрізня-
ються від офіційної російської позиції на окупованих територіях, окупанти кидають до в’язниць та суворо 
переслідують. 
Перебуваючи в Києві, Анна Андрієвська змогла стати співавтором документальної книги «Люди сірої 
зони» та правдиво описати історії людей, які зіткнулися з пропагандою Кремля. Дівчина мріє відвідати 
свою малу Батьківщину, обійняти батьків та друзів, з якими не бачилася довгих чотири роки, однак добре 
розуміє, що платою за це стане арешт. Адже як тільки вона приїде на територію окупованого Росією Кри-
му, її схоплять та посадять до в’язниці. Але моральний тиск окупантів дав дівчині відмінний стимул для 
продовження написання правдивих матеріалів про те, що відбувається у анексованому Криму. 

ДО РЕЧІ

 Із початку літа 2018 року кримсь-
кі чиновники та близькі до них гро-
мадські працівники почали формува-
ти досьє на політиків, журналістів та 
активистів, які не визнають російську 
анексію півострова.
 У новий список внесли майже два 
десятки відомих кримчан та росіян, 
серед яких: російський кінорежи-
сер Олександр Сокуров, перекладач 
та письменник Борис Акунін, відома 
актриса Лія Ахеджакова, лідер гур-
ту «Машина часу» Андрій Макаревич, 
актор Михайло Єфремов, сатирик Вік-
тор Шендерович, письменниця Люд-
мила Улицька та ін.  
 Фігурантами «кримського досьє» 
також стали кримський економіст, екс-
перт благодійного фонду «Майдан за-
кордонних справ» Андрій Клименко, 
народна артистка України Ада Рогов-
цева, ректор відтвореного у Києві Тав-
рійського національного університе-
ту імені Вернадського Володимир Ка-
зарін, кримська журналістка, медіа-
експерт Валентина Самар i кримські 
журналісти, теле- і радіоведучі, які 
співпрацюють із «Крим.Реалії» — 
Олександр Янковський та Павло Ка-
зарін. Усі вони висловлювалися про-
ти російської анексії Криму та критику-
вали дії Кремля щодо України. Автори 
списку мають намір постійно доповню-
вати його новими прізвищами. Зібрані 
матеріали «кримського досьє» обіця-
ють передати до правоохоронних 
структур РФ.
 Мешканці України встигли охрести-
ти цю ініціативу «кримським «Миро-
творцем» — аналогом волонтерської 
бази порушників українського законо-
давства.

■

Анна Андрієвська.❙
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Естонія оцінила збитки 
від окупації СРСР 
 Естонія порахували збитки, 
спричинені окупацією цієї країни 
Радянським Союзом. Про це пові-
домило міністерство юстиції Ес-
тонії. У спеціальній доповіді ес-
тонці звертають увагу не тільки на 
фінансові втрати, а також на втра-
ти населення, понесені країною з 
часів Другої світової війни. Вив-
ченням збитків, завданих понад 
п’ятдесятирічною окупацією, зай-
мався впродовж останніх двох 
років спеціальний комітет мініс-
терства юстиції, до якого увійшли 
історики та юристи. За доповіддю 
комітету, втрати, спричинені за-
хопленням Естонії СРСР, станов-
лять приблизно 89 млрд. рублів 
або 1,2 млрд. євро. Примусова ко-
лективізація знищила національне 
рільництво та спричинила збитки у 
розмірі 3 млрд. рублів, а забруд-
нення поверхневих та ґрунтових 
вод оцінено на суму 80 млрд. руб-
лів. За даними доповіді, приблиз-
но 50 тисяч естонців стали жерт-
вами сталінських репресій, понад 
24 тисячі загинули під час Другої 
світової війни, а приблизно 140 ти-
сяч мусили виїхати з країни. Впро-
довж півстоліття зменшилася та-
кож частка естонців у національ-
ному складі країни. У 1941 році 
вони становили 89% від усіх меш-
канців, а перед розпадом СРСР — 
тільки 61%. Голова комітету Тоомас 
Гііо вважає, що Естонія не повинна 
відмовлятися від своїх претензій. 
«Міжнародне право дозволяє нам 
вимагати компенсації за окупацій-
ні збитки», — йдеться в його пові-
домленні на веб-сайті міністерства 
юстиції Естонії. На його погляд, від-
мова від них може свідчити про те, 
що Естонія «добровільно вступила 
до Радянського Союзу».

Повінь у Франції 
забрала життя 13 осіб
 Кількість загиблих через мас-
штабну повінь на півдні Франції 
збільшилась станом на вчорашній 
день до 13 осіб, повідомило МВС 
країни. Зазначається, що йдеться 
передусім про департамент Од, в 
якому за кілька годин у ніч з 14 на 
15 жовтня випала тримісячна нор-
ма опадів, а рівень води в річці Од 
піднявся на сім метрів, до найви-
щого з 1891 року. Вода затопила 
кілька населених пунктів у районі 
міста Каркасон. За даними міс-
цевих ЗМІ, ще п’ятеро осіб пост-
раждали і перебувають у тяжкому 
стані, а одну особу вважають зник-
лою безвісти. Окрім того, тисячі 
людей в комуні Пезан були еваку-
йовані через загрозу прориву дам-
би. З наслідками повені борються 
700 рятувальників. Поранених до-
ставляють до лікарень на гелікоп-
терах. 

Аксьонов зустрівся з 
президентом Сирії 
 Призначений Кремлем очіль-
ник Криму Сергій Аксьонов зуст-
рівся з президентом Сирії Баша-
ром Асадом. Фото із зустрічі оп-
рилюднено на сторінці Аксьонова 
у мережі «Фейсбук». Подробиці 
переговорів поки невідомі. Пред-
ставники російської влади Кри-
му на чолі з Аксьоновим прибули 
в Сирію 15 жовтня. Вони заявля-
ють про намір підписати з Сирією 
кілька угод про співробітництво. 
Сергій Аксьонов, зокрема, заявив 
про намір постачати з окупованого 
Росією Криму до Сирії зерно, пові-
домляє «Радіо «Свобода». У Сирії 
з 2011 року триває воєнний конф-
лікт, який розпочався з протестів 
проти диктатора-президента Ба-
шара Асада. Відтоді у країні заги-
нуло вже понад 400 тисяч людей. 
Росія та Іран надають сирійському 
президенту Башару Асаду ключову 
підтримку в цьому конфлікті. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Пішов із життя співзаснов-
ник корпорації Microsoft Пол 
Аллен. Як повідомили в по-
неділок, 16 жовтня, члени його 
родини, бізнесмен помер від 
раку. Йому було 65 років. Рані-
ше повідомлялося, що Аллен 
страждав від ускладнень не-
ходжкінської лімфоми (пухли-
ни, що вражає клітини крові). 
Він уже проходив лікування у 
2009 році, але два тижні тому 
повідомив, що хвороба знову 
повернулася. Інший співзаснов-
ник «Майкрософт», Білл Гейтс, 
сказав: «Я вбитий горем через 
смерть одного з моїх найдавні-
ших і найдорожчих друзів... 
Персональні комп’ютери не іс-
нували б без нього».
 Аллен створив «Майкро-
софт» у 1975 році разом зі 
шкільним приятелем Біллом 
Гейтсом. Він залишив ком-
панію в 1983 році після пер-
шого захворювання на рак 
крові Ходжкіна (на той час 
Полу було лише 30 років), але 
зберіг за собою частину акцій і 
місце в раді директорів, пові-

домляє «Німецька хвиля», а 
після одужання повернувся у 
бізнес. Після цього Аллен зай-
мався інвестиціями, у тому 
числі в космічну галузь. Крім 
того, Пол Аллен також був 
палким прихильником спор-
ту і володів баскетбольною ко-
мандою Portland Trail Blazers, 
а також командою NFL Seattle 
Seahawks, яка виграла Супер-
кубок США у 2013 році.
 У 2018 році бізнесмен посів 
44-те місце у списку найбагат-
ших людей планети за версією 
журналу «Форбс», зі статками 
20,5 мільярда доларів. У 2010 
році він пообіцяв після смер-
ті віддати більшість своїх на-

копичень на благодійність. Та 
й за життя він виділяв на бла-
годійні заходи великі кошти, 

зокрема віддав понад два міль-
ярди доларів на дослідження 
мозку. ■

Пол Аллен iз Біллом Гейтсом дружили ще зі школи. ❙

ВТРАТИ

Пішов у небесні «Вікна»
Помер співзасновник 
«Майкрософт» 
Пол Аллен

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Країни Європейського Союзу підтримали 
введення санкцій за використання хімічної 
зброї. Міністри закордонних справ 28 країн 
ЄС на засіданні у Брюсселі 15 жовтня ухва-
лили положення, що прискорюють відповід-
ні процедури.
 Нові положення не стосуються жодної 
конкретної справи, але роботу над ними 
почали через кілька місяців після спроби 
вбивства колишнього російського шпигуна 
Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Також 
ще немає чорного списку з прізвищами, але 
у Брюсселі натякають, що після прийняття 
цих положень санкції будуть введені проти 
виконавців хімічної атаки в Солсбері.
 До введення обмежень закликала Вели-
ка Британія, котра звинувачує Росію у під-
готовці замаху на Скрипалів. Британську 
ініціативу підтримала Франція. Згода на 
санкції за використання хімічної зброї озна-
чає, що Євросоюз може запроваджувати  їх 

щодо осіб та фірм, відповідальних за розпов-
сюдження хімічної зброї в будь-якому місці 
у світі, незважаючи на їхню національність 
i місцеперебування. Велика Британія також 
готує новий документ про запровадження 
санкцій за здійснення кібератак, які також 
широко практикує Росія. 
 Санкції зачіпають осіб, безпосередньо від-
повідальних за використання хімічної зброї, 
а також тих, хто забезпечує фінансову, тех-
нічну та матеріальну підтримку, та тих, хто 
допомагає у таких діях, закликає до них або 

їх підтримує.
 Європейські санкції означають заборо-
ну в’їзду на територію ЄС та замороження 
банківських рахунків керівників російсь-
ких спецслужб та інших осіб, причетних до 
використання та розповсюдження хімічної 
зброї.
 Раніше санкції за отруєння Скрипалів 
уже запровадили США. Вашингтон також 
пообіцяв: якщо Москва не надасть гарантій 
відмови від хімічної зброї, то будуть запро-
ваджені ще жорсткіші санкції. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Уроки «хімії»
Країни ЄС підтримали введення санкцій за використання 
хімічної зброї, до яких підштовхнуло отруєння в Солсбері

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Християнсько-соціальний 
союз Німеччини (ХСС), який є 
коаліційним партнером Христи-
янсько-демократичного союзу 
(ХДС) канцлера Ангели Меркель, 
втратив абсолютну більшість го-
лосів на недільних виборах у пар-
ламент Баварії. Союзники канц-
лера набрали 37,2% голосів — на 
10% менше, ніж на виборах 2013 
року. Про це повідомив у понеді-
лок, 15 жовтня, сайт виборчкому 
Німеччини після обробки 100% 
бюлетенів. 
 Головний конкурент ХСС 
на виборах до парламенту Ба-
варії — партія «Зелені» — знач-
но поліпшила свій результат, 
набравши 17,5% голосів. Пар-
тія «Вільні виборці» заручилася 
підтримкою 11,6% учасників го-
лосування. У регіональний пар-
ламент також вперше потрапи-
ла популістська антиімміграцій-
на партія «Альтернатива для Ні-
меччини» з результатом 10,2%. 
Партнери Меркель по урядовій 
коаліції — лівоцентристи Со-
ціал-демократи (СДПН) — опи-
нилися на п’ятому місці, отри-
мавши менше 10% й розгубив-
ши половину електорату.
 ХСС практично одноосібно 

правили Баварією з 1957 року, 
проте партія почала втрачати 
підтримку після того, як чима-
ло виборців стали дотримувати-
ся діаметрально протилежних 
точок зору щодо політики ім-
міграції, що її проводить Ангела 
Меркель. Як зазначає «Німець-
ка хвиля», для Ангели Меркель 
втрати ХСС абсолютної біль-
шості в баварському парламенті 

— дошкульна поразка. Через два 
тижні відбудуться вибори в феде-
ральній землі Гессен, де партія 
Меркель також може втратити 
значний відсоток голосів. Якщо 
таке станеться, то Ангела Мер-
кель може втратити посаду гла-
ви ХДС на партійному з’їзді в 
грудні цього року. А водночас — 
і посаду канцлера. Відповідаль-
ність за поразку в Баварії покла-

дають і на главу ХСС та міністра 
внутрішніх справ країни Хорс-
та Зеєхофера, але він наразі від-
мовляється йти у відставку. Зеє-
хофер визнав, що це був «не най-
кращий день», але це лише «один 
бік медалі», оскільки, за резуль-
татами виборів, його партія все 
ж отримала «очевидний ман-
дат» на формування нового уря-
ду. З таким результатом консер-
ваторам iз ХСС доведеться фор-
мувати коаліційний уряд. Кого 
партія візьме в партнери, наразі 
незрозуміло, але найкращі шан-
си мають «Вільні виборці».
 Результат недільних виборів 
— це погана новина для Мер-
кель. Баварія — це дзеркало, в 
якому відображаються загаль-
нонаціональні настрої, що свід-
чить про падіння популярності 
традиційних право- і лівоцен-
тристських партій. Схоже, що 
поразка ХСС у Баварії стала не-
сподіванкою й для самої Анге-
ли Меркель, але такому поворо-
ту справ вона знайшла пояснен-
ня: «Навіть найкращих еконо-
мічних показників і практично 
повної відсутності безробіття 
в усій Баварії для людей недо-
статньо, якщо не вистачає чо-
гось дуже важливого для них, а 
йдеться про довіру». ■

Хорст Зеєхофер: Це був не найкращий день. ❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Ангела Меркель втрачає ґрунт під ногами
Її союзники по правлячій коаліції вже не матимуть абсолютної більшості в Баварії

■
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Анатолiй СИГАЛОВ

Школа
 У серпнi 1930 року Київсь-
ка єдина трудова школа №79 го-
тувалася до нового навчального 
року. Викладачi юрмилися бiля 
учительської, весело розглядаю-
чи один одного. То була щаслива 
серпнева пора, коли тривала вiд-
пустка налила тiло мiцнiстю та 
здоров’ям, коли буденна рiч, до 
якої в серединi року поставишся 
«на повному серйозi», тепер здат-
на викликати веселий, нiчим, до 
речi, не обумовлений смiх.
 І вони жартували, голосно 
сперечалися — вчителi Бориса 
Патона... Вони добре усвiдомлю-
вали iсторичну значимiсть своєї 
просвiтительської мiсiї. Україн-
цiв гаслами радянської влади про 
рiвнiсть, братерство, щасливе й 
заможне життя, яке, як вигляда-
ло, прийде не скоро, не обдуриш, 
адже на поточний момент влада 
виявилася неспроможною дати 
людям насущне: в мiстi витягли-
ся довжелезнi черги по хлiб, дро-
ва, гас, узимку в кранах замерза-
ла вода, житловi примiщення не 
опалювали.
 Важко було, дуже важко, про-
те педагогiчнiй справi, справi ви-
ховання пiдростаючого поколiн-
ня, вони, вчителi, вiддавалися з 
нечуваним самозабуттям. Мине 
багато часу, i вiдомий усiй країнi 
академiк Патон так скаже про 
них iз трибуни IV з’їзду вчителiв 
України: «Ми завжди з великою 
душевною теплотою та вдячнiс-
тю згадуємо шкiльних учителiв, 
якi пробудили в нас постiйний 
потяг до знань, до науки, до твор-
чостi. Свiтлi образи перших учи-
телiв-наставникiв ми з любов’ю 
проносимо крiзь усе життя».
 Але це буде значно пiзнiше. 
А поки що на традицiйному ви-
несеннi шкiльного прапора за-
вмер на урочистiй лiнiйцi пiо-
нер Борис Патон. Це прiзвище в 
школi добре вiдоме: Євген Оска-
рович Патон — батько Бориса — 
людина знана i шанована серед 
київських науковцiв. Видатний 
учений у галузi мостобудування 
та електрозварювання, академiк 
Патон органiзував у системi Все-
української академiї наук кафед-
ру iнженерних споруд, а також 
зварювальну лабораторiю при 
заводi «Бiльшовик» та Елект-
розварювальний комiтет. Роботи 
Патона-старшого в галузi елект-
розварювання просуваються так 
успiшно, що згодом можна було 
б ставити питання про заснуван-
ня спецiалiзованої наукової уста-
нови — iнституту Всеукраїнської 
академiї наук. Враховуючи ак-
туальнiсть цiєї проблематики, 
питання з iнститутом, вважали 
шкiльнi вчителi, уже вирiшене.
 Це — щодо батька. Спостерi-
гаючи ж за сином, учителi мали 
всi пiдстави заговорити про фак-
тор спадковостi. Справдi, вже з 
першого класу юний Патон ви-
являв потяг до технiки. Зви-
чайно, велику роль вiдiгравав 
тут i психологiчний фактор: Бо-
рис жив на територiї Київського 
полiтехнiчного iнституту. Тут, у 
професорському корпусi вiн на-
родився, на алеях iнститутсько-
го парку пройшло його раннє ди-
тинство. Весь iнститут був йому 
знайомий, близький i дорогий, 
тут, словом, був його дiм.
 Буваючи змалку в батькових 
лабораторiях, Борис i подумати 
не мiг, що щось у свiтi може обій-
тися без технiки, без науки, без 
наукового експерименту. Євген 
Оскарович хотiв i всiляко спри-
яв тому, щоб сини пiшли його 
шляхом, але вiн понад усе бояв-
ся, щоб дiти не стали «рафiнова-

ними iнтелiгентиками», вiдiрва-
ними вiд життя академiчними 
«чистюлями». Праця — ось у 
чому вбачав батько найрадикаль-
нiший засiб.
 У Бучi, на дачi Патонiв, Єв-
ген Оскарович завжди був iз ло-
патою чи з ножiвкою в руках. 
Любив саджати, обгортати дере-
ва, поратися на грядках i до цьо-
го привчав малолiтнiх синiв. За 
ними були закрiпленi свої гряд-
ки, за якi вiдповiдали повнiстю: 
перекопували землю, висаджу-
вали всяку всячину, пололи, по-
ливали. До того ж ремонтували i 
фарбували паркан, пиляли й ко-
лоли дрова. Усе це батько нази-
вав «чоловiчими обов’язками», i 
ця звичка (це також вiдзначили 
вчителi) прищепилась Борису.
 У старших класах Борис особ-
ливо потоваришував iз виклада-
чем математики Глiбом Федоро-
вичем Балiним, який умiв про-
будити iнтерес до нового, цiка-
во пов’язував урок iз технiкою, 
наукою. Балiнськi олiмпiади та 
конкурси вирізнялись справж-
ньою новизною, оригiнальнiстю, 
бажанням залучити школярiв до 
творчостi.
 Досвiдченим оком Глiб Фе-
дорович одразу помiчав устрем-
лiння учнiв, їхнi схильностi. Бо-
риса Патона Балiн давно вважав 
«своєю людиною». Звичайно, 
вiн мiг любити iсторiю, захопле-
но читати вiршi, на уроках гео-
графiї «мандрувати» екзотични-
ми країнами, але справжнє його 
покликання — технiка, можли-
во, й наука. На уроцi iсторiї Бо-
рис якось зауважив: коли б у 
1812-му на висотi була технiчна 
думка i правителi Росiї для вирi-
шення вiйськових питань частi-
ше залучали iнженерiв, Москву 
мiг би захистити могутнiй фор-
тифiкацiйний пояс, поруч з яким 
польовi французькi гармати зда-
валися б дитячими iграшками.
 Вiд такого вiдкриття нiхто не 
посмiхнувся, бо то був ґрунтов-
ний iнженерний погляд на про-
блему.

В iнститутi
 1936 року Борис одержав 
атестат зрiлостi. У пiднесеному 
настрої, в оточеннi однокласни-
кiв, вiн, схвильований, ходив 
Хрещатиком, а потiм берегами 
Днiпра. Хлопцi та дiвчата буду-
вали плани, гадали, чому себе 
присвятити. Стосовно Бориса 
нiяких припущень: вiн уже в 
КПІ. До того ж, син академi-
ка...
 О, як помилялися Борисовi 
товаришi! Євген Оскарович — 
сувора i справедлива людина — 
був рiшучим противником про-
текцiонiзму, «рятiвних» дзвiн-
кiв, проштовхувань, особливого 
становища. Іспити Борису дове-
лося складати на загальних пiд-
ставах.
 В iнститутi майбутнiй iнже-
нер тяжiв не до догматикiв, а 
до справжнiх майстрiв вузiвсь-
кої педагогiки — талановитих, 
блискучих ерудитiв, подвижни-
кiв своєї справи, до того ж шану-
вальникiв тонкого гумору. Саме 
такими виявилися викладачi 
кафедри електроустаткування 
промислових пiдприємств Вiк-
тор Леонтiйович Іносов i Леонiд 
Олександрович Радченко.
 Студентськi роки закарбува-
ли й назавжди зберегли в пам’ятi 
Бориса визначальну дату: 6 бе-
резня 1939 року. Того дня в 
парку, навпроти унiверситету,  
вiдкрили пам’ятник Тарасовi 
Григоровичу Шевченку, при-
урочений до 125-рiччя з дня на-
родження поета. Борис був стис-
нутий колоною однокашникiв 
iз КПІ, проте бачив i чув кож-

ного промовця. Але що це? Усi 
вони славили зовсiм iншу люди-
ну — Йосифа Сталiна. По-схiд-
ному принизливо вони дякували 
йому за щасливе дитинство й за-
можну старiсть, за ниви та поля, 
за успiхи в iндустрiалiзацiї i, зре-
штою, за все на свiтi. Цього Бо-
рис зрозумiти не мiг. Вiн мимо-
волi пригадав суворо забороненi 
розрахунки молодого харкiвсь-
кого науковця Самiйла Куз-
неця, якi ходили в студентсько-
му самвидавi. Кузнець довiв, що 
користi країнi вiд сталiнського 
дiтища — Бiломор-Балтiйського 
каналу — нiякої, бо дев’ять мiся-
цiв на рiк вiн стоїть, скутий кри-
гою. Мало чого вартi й сталiнсь-
кi п’ятирiчки, замуленi гучною 
агiтпропiвською фразою. Успi-
хи ж в iндустрiалiзацiї, якi, без-
перечно, наявнi, стали можливi 
завдяки пiдневiльнiй i фактично 
безплатнiй працi тисяч робiтни-
кiв i мiльйонiв зекiв...
 Минуть роки, i харкiв’янин 
Самiйло Кузнець стане лауреа-
том Нобелiвської премiї в галузi 
економiки, проте не вiд Украї-
ни, а вiд США. Але це буде пiз-
нiше, значно пiзнiше. А поки 
що випускник КПІ Борис Патон 
схилився над дипломним про-
ектом, який блискуче захистив 
20 червня 1941 року. Що було 
далi, знає кожен: за пiвтори 
доби першi ворожi бомби впали 
на Київ...

Вiйна
 Реакцiя Євгена Оскаровича 
Патона на всенародне лихо була 
негайною: не вагаючись, вiн над-
силає уряду таку телеграму: «У 
свої роки я не можу надати прак-
тичної допомоги на фронтi. Але 
в мене є знання i досвiд. Прошу 
використати їх за призначен-
ням: Батькiвщина в небезпецi, i 
я хочу вiддати останнi сили її за-
хисту».
 Це були слова справжнього 
патрiота, проте не менш промо-
вистими виявляться й справи: в 
Нижньому Тагилi на базi щой-
но евакуйованого Харкiвського 
тракторного заводу починається 
виробництво танкiв. Директор 
заводу генерал Ісаак Зальцман 
ладен стати перед Євгеном Ос-
каровичем на колiна: всi фрон-
ти просять, а ставка Верховного 
головнокомандування вимагає 
вiд нього подвоїти, потроїти ви-
робництво танкiв — легендарних 
«тридцятьчетвiрок». А як, до 
бiса, збiльшити їх випуск, коли 
виробничi потужностi заводу ви-
черпано, коли вже жiнок i навiть 
дiтей поставлено до верстатiв?..
 За справу береться Євген Ос-
карович Патон. Досвiдченим 

оком вiн бачить: через кричущi 
стратегiчнi прорахунки та вiйсь-
кову вiдсталiсть початок вiйни 
безнадiйно програно. На стра-
тегiчнi питання вiн впливати не 
може, а подолати вiйськове вiд-
ставання на вирiшальному для 
вiйни напрямi (виробництвi тан-
кiв) може, адже разом iз ним — 
усi 58 спiвробiтникiв очолювано-
го ним Інституту електрозварю-
вання. У лютому 1942 року Єв-
ген Оскарович пише власноруч 
наказ №861: «Інженер Патон Б. 
Є. iз 31 сiчня призначається на 
посаду наукового спiвробiтника 
з окладом 500 карбованцiв iз мi-
сячним випробувальним термi-
ном».
 Так, саме на виробництвi 
грiзної бойової технiки випробо-
вують науковi потенцiї молодо-
го iнженера. І коли ручне зварю-
вання повсюдно витiснили авто-
мати САГ та АСС, у шiсть разiв 
(!) збiльшивши продуктивнiсть 
працi, з’являється надiя на те, 
що випробувальний термiн прой-
дено успiшно.
 Якими ж критерiями вимiря-
ти внесок патонiвцiв у священну 
справу боротьби з ворогом? Спро-
буємо цифрами: якщо фашист-
ська Нiмеччина, спираючись на 
мiлiтаризовану економiку поне-
волених країн Європи, впродовж 
найскладнiшого для нас 1942 
року виробляла 600 танкiв за мi-
сяць, СРСР, спираючись лише на 
власнi сили, щомiсяця постачав 
фронтовi 2 тисячi танкiв. Із по-
чатку 1942 року i до кiнця вiйни 
це була єдина у свiтi країна, яка у 
виробництвi танкiв застосовува-
ла автоматичне зварювання, мiц-
нiсть якого перевершувала мiц-
нiсть самої бронi.
 Гадаєте, не хотiли круппiвсь-
кi iнженери зварювати автомата-
ми? Не могли. Не знали навiть, 
як пiдступитися до них.
 Вiйна дала поштовх найпере-

довiшим галузям науки. Мож-
на сказати впевнено: в авангар-
дi науково-технiчного прогресу 
в СРСР тодi стало автоматичне 
зварювання. Вiдчувши її акту-
альнiсть i новизну, iнженер Бо-
рис Патон починає наукову ро-
боту.
 1944 року Інститут елект-
розварювання повернувся до 
Києва, а 1945-го Борис Євгено-
вич, опрацювавши багатий фак-
тичний матерiал, успiшно захи-
щає кандидатську дисертацiю 
— «Автоматичне зварювання 
оголеним електродом пiд шаром 
гранульованого флюсу».
 Упродовж наступних семи 
рокiв ступенi його зростання 
такi: доктор наук, член-корес-
пондент Академiї наук УРСР, 
заступник директора, директор 
Інституту електрозварювання 
АН УРСР. На цiй посадi ми ба-
чимо Бориса Євгеновича з 1953 
року — вiдтодi, як пiшов iз жит-
тя Євген Оскарович Патон, який 
залишив по собi низку рукотвор-
них пам’ятникiв: цiльнозварю-
вальний мiст небаченої довжини 
— 1 тис. 543 метри з 10 тис. 668 
метрiв зварних швiв. Мiст, що 
з’єднав обидва береги Днiпра в 
Києвi й носить iм’я Євгена Оска-
ровича, проектувався в єдиному 
екземплярi, а сталося так, що ін-
ститут закидали замовленнями, 
що змусило колектив «варити» 
такi ж мости для Волги, Неви, 
Москви-рiки, Дунаю.

На чолi Академiї
 Це природно, це закономiр-
но, коли син iде по слiдах батька, 
наслiдує його справу, але Бори-
су Євгеновича дуже скоро стало 
тiсно у стiнах батькового iнсти-
туту. Це помiтили i його колеги 
по Академiї наук, i на щорiчних 
зборах Академiї 1962 року, коли 
треба було обрати нового прези-
дента Академiї, з рiзних кiнцiв 

«Вiчний двигун»
До 100-рiччя Бориса Євгеновича Патона

МНОГАЯ ЛІТА■

Борис Патон.❙

Два академiки, два президенти: Борис Євгенович Патон i президент 
Академiї наук СРСР Анатолiй Петрович Александров iз керiвним складом
Академiї наук України.

❙
❙
❙
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залу пролунало його iм’я. 
Ми докоряємо радянсь-
кiй добi за притаманний 
їй «одобрямс», але цього 
разу кандидатура Бори-
са Євгеновича пройшла 
справдi одноголосно: всiх 
переконав беззаперечний 
авторитет ученого, масш-
табнiсть справ очолюва-
ного ним iнституту, еко-
номiчний ефект вiд яких 
обраховувався мiльйона-
ми.
 Із чого почав новий 
президент? Із накачок, 
перетрясок, iз наближен-
ня до себе прибiчникiв i 
фаворитiв, з урочистих 
рапортiв «нагору»? Нiчо-
го подiбного. Борис Євге-
нович разом iз головою 
Київського мiськвикон-
кому Олексiєм Давидовим 
i вiдомим архiтектором 
Романом Добровинським 
приїхав на околицю Киє-
ва i категорично заявив: 
«Тут працюватимуть i 
житимуть українськi 
вченi, тож надалi ця мiс-
цевiсть називатиметься 
не Бiличi, а Академмiс-
течко. Вас, Олексiю Йо-
сиповичу, прошу винести 
це питання на сесiю мiсь-
кої ради, а ви, Романе Бо-
рисовичу, пiдберiть архi-
текторiв i починайте робо-
ти. Врахуйте, що тут ма-
ють бути не лише науковi 

установи, а й пристойне 
житло для науковцiв, роз-
винена iнфраструктура».
 Обидва запрошенi згiд-
но закивали головами, бо 
хто ж заперечить члену 
ЦК КПРС, депутату Вер-
ховної Ради СРСР, депута-
ту Верховної Ради УРСР, 
лауреату Ленiнської та 
Державної премiй, пре-
зиденту Академiї наук...
 Людина надзвичай-
ної скромностi, Борис Єв-
генович якщо й викори-
стовував такi гучнi титу-
ли, то не для самореклами 
(по-нинiшньому — пiару), 
а для того, щоб на фунда-
ментальнi та прикладнi 
дослiдження академiчних 
науково-дослiдних уста-
нов, на розбудову того ж 
таки Академмiстечка за-
лучати кошти не лише з 
українського, а й iз союз-

ного бюджету.
 Водночас на теренах 
України мiцно укорiнило-
ся таке негативне явище, 
як довгобуд. У Києвi, на-
приклад, понад 20 рокiв 
(!) будували Будинок тор-
гiвлi на Львiвськiй пло-
щi, будинок Апеляцiйно-
го суду на Солом’янцi, по-
над тридцять рокiв — уч-
бовий корпус Інституту 
iм. Карпенка-Карого, так i 
не спромiгшись добудува-
ти, понад 40 рокiв — Буди-
нок художника на Інсти-
тутськiй, i врештi-решт... 
розiбрали.
 Так то — поодинокi 
будинки, а Борис Євгено-
вич спромiгся за 18 рокiв 
побудувати цiлий житло-
вий масив iз промовисти-
ми вулицями — Академi-
ка Вернадського, Академi-
ка Паладiна, Академiка 
Булаховського, Академi-
ка Доброхотова... Тут же, 
в Академмiстечку, впо-
рядковане житло для на-
уковцiв, спорткомплекс 
«Наука», полiклiнiка для 
вчених, а головне — тут 
справили новосiлля на-
уковi установи системи 
Академiї наук: iнститути 
геофiзики, геохiмiї, фiзи-
ки мiнералiв, загальної та 
неорганiчної хiмiї, мета-
лофiзики, проблем лиття, 
матерiалознавства...

Здобутки — вагомi
 Але то буде дещо пiз-
нiше, а поки що новооб-
раний 44-рiчний прези-
дент Академiї наук УРСР 
мав привiд озирнутися: з 
якими здобутками при-
йшла українська наука на 
час, коли очолив її вiн, Бо-
рис Патон. Крiм беззапе-
речного лiдерства в галузi 
електрозварювання в мас-
штабах усього Радянсько-
го Союзу, українська на-
ука мала й iншi вагомi здо-
бутки — республiкансько-
го, всесоюзного, свiтового 
значення:
 1960 рiк. На базi Інсти-
туту фiзики Академiї наук 
УРСР запущено перший в 
Українi атомний реактор.
  1961 рiк. Член-корес-
пондент Академiї наук 
УРСР, заввiддiлом Інс-
титуту фiзичної хiмiї АН 

УРСР iм. Писаржевсько-
го Олександр Бродський 
ввiв у науковий обiг по-
няття «Свiтовий океан». 
Бродський довiв, що оке-
ани, моря, рiки на планетi 
iнтенсивно перемiшуються 
водами, тому атомнi випро-
бування навiть у надглибо-
ких водах несуть загрозу 
земнiй цивiлiзацiї. Згодом 
Органiзацiя Об’єднаних 
Нацiй прийняла резолю-
цiю, якою атомнi випробу-
вання пiд водою заборони-
ла навiчно.
 Того ж року той же 
Бродський уперше в СРСР 
у лабораторних умовах 
отримав так звану «важ-
ку воду» (дейтерiй), важ-
кi iзотопи кисню та вод-
ню. Цей винахiд одразу 
був наглухо засекречений 
вiдповiдними органами, 
проте активно використо-
вувався в обороннiй про-
мисловостi, атомних ре-
акторах, при лiкуванні он-
кохворих.
 1962 рiк. Найвищої в 
СРСР Ленiнської премiї 
удостоєнi академiки Ми-
кола Амосов та Олексiй 
Коломийченко. Вперше 
у свiтi органiзатор i без-
змiнний директор Інсти-
туту грудної хiрургiї Ми-
кола Михайлович Амосов 
почав усувати вродженi 
вади серця пацiєнтам не у 

зрiлому вiцi, а в першi мi-
сяцi життя, про що хворi, 
ставши дорослими, навiть 
i не здогадувалися.
 Отоларинголог Олек-
сiй Сидорович Коломий-
ченко також першим у 
свiтi почав вживляти у 
слуховi нерви мiкроелек-
троди, що дало змогу ви-
хопити з лабет глухоти 
тисячi пацiєнтiв. До Ко-
ломийченка хворi приїз-
дили з усiх країн свiту, i 
скоро вiн зрозумiв, що й 
два життя його не виста-
чить, щоб вилiкувати всiх. 
Тодi Олексiй Сидорович на 
базi створеного ним Інсти-
туту отоларингологiї вiд 
пацiєнтiв перейшов до лi-
карiв: нашi, а здебiльшого 
iноземнi лiкарi, пройшов-
ши «майстер-клас» в ака-
демiка Коломийченка, не-
сли зцiлення тисячам лю-

дей на всiй планетi.
 Як бачимо, українсь-
ку науку академiк Патон 
прийняв не на порожньо-
му мiсцi. Це означало: 
для того щоб вести її далi, 
йому треба генерувати 
новi масштабнi iдеї, про-
стi банальнi рiшення тут 
не пройдуть. І вiн знайшов 
свою iдею-фiкс, проклав 
свою генеральну лiнiю: 
пiклуючись про неухиль-
ний зв’язок науки з вироб-
ництвом, про перетворен-
ня науки на безпосеред-
ню продуктивну силу, Па-
тон запропонував новий 
вид кооперацiї — науко-
во-технiчнi комплекси (iн-
ститут—конструкторське 
бюро—дослiдний завод), 
тобто впровадження нау-
кових розробок по всьому 
циклу: вiд iдеї до втiлен-
ня. Уже на 1976 рiк в Ук-
раїнi успiшно дiяли 56 до-
слiдних комплексiв, якi 
виконували замовлення 
таких розвинених країн, 
як США, Японiя, Нiмеч-
чина, Швецiя, Францiя.
 У сiмдесятi роки на на-
уковому небосхилi яскра-
во засвiтилися такi зiрки 
свiтового рiвня, як Вiктор 
Глушков та Олег Анто-
нов. Обидва Герої Соцiалi-
стичної Працi, лауреати 
Ленiнської та Державної 
премiй, депутати Верхов-

ної Ради СРСР, дiйснi чле-
ни (академiки) Академiї 
наук УРСР i СРСР. Робо-
ти Вiктора Михайловича 
Глушкова спершу спри-
ймалися як фантастика, 
важко доходили термiни 
«кiбернетика», «елект-
ронно-обчислювальна ма-
шина (ЕОМ)», «штучний 
iнтелект», «штучний ро-
зум». Коли в павiльйонi 
«Україна» на ВДНГ у Мос-
квi демонстрували маши-
ну, з якою можна... спiл-
куватися, то це й справ-
дi була фантастика. Про-
те будь-хто з вiдвiдувачiв 
(а їх витяглася довжелез-
на черга) мiг поставити ма-
шинi («прабабцi» робота 
Софiї) будь-яке запитання 
й отримати ґрунтовну вiд-
повiдь або переклад будь-
якого тексту на будь-яку з 
iснуючих у свiтi мов.
 Авiаконструктор Олег 
Костянтинович Антонов у 
цей же час демонстрував 
фантастично великi лiта-
ки Ан-22 «Антей» та Ан-
124 «Руслан». Показовий 
факт: «Руслан» запроси-
ли на вiдомий у свiтi аеро-
салон Ле Бурже у Францiї, 
та вiн скоро повернувся 
назад: там не знайшлося 
злiтно-посадкової смуги, 
щоб посадити гiгантський 
лайнер, здатний прийняти 
на борт кiлька танкiв.
 У вiсiмдесятi роки ака-
демiк Александров, Пре-
зидент АН СРСР i колиш-
нiй учитель нашого Пато-
на в Києвi — вiдзначають 
50-рiччя Інституту елек-
трозварювання iм. Пато-
на. Борис Євгенович во-
див Анатолiя Петрови-
ча по iнститутських ла-
бораторiях, i на прикладi 
однiєї наукової установи 
академiк Александров ба-

чив, якої висоти сягнула 
українська наука. Ювiлей 
дав чудову нагоду згада-
ти засновника iнституту. 
«До вiйни i пiсля неї бать-
ко мав у своєму розпо-
рядженнi службовий ди-
ректорський автомобiль, 
— розповiдав Борис Єв-
генович. — Людина чем-
на, висококультурна, вiн 
«пiдкидав» на ньому кого 
завгодно: спiвробiтникiв, 
сусiдiв, iнодi й малознайо-
мих людей. Але ми з бра-
том на роботу й додому за-
вжди йшли пiшки».
 Іще через два роки 
урочистостi та ювiлеї пе-
рекреслило страшне сло-
во «Чорнобиль». Нiхто 
й нiде прямо не звинува-
тив науковцiв, але чеснi 
та безкомпромiснi, вони 
самi винесли собi вирок, 
склав повноваження в со-
юзнiй академiї, вiдiвшов 
вiд справ i скоро помер 
Анатолiй Петрович Алек-
сандров; покiнчив iз жит-
тям теоретик «мирного 
атома» академiк Лєгасов; 
безпосереднiй розробник 
реакторiв РНБК для Чор-
нобильської АЕС, зокре-
ма й ураженого 4-го блоку, 
академiк Доллежаль уса-
мiтнився в сiльськiй глу-
хоманi, обiрвав контак-
ти зi свiтом i теж помер... 
Чорнобильську катастро-
фу цi люди сприйняли як 
вiдчутну поразку вiтчиз-
няної науки, за яку кожен 
iз них вiдчував свою про-
вину.
 Дев’яностi роки. Київсь-
кi вченi — доктори фiзико-
математичних наук І. Голь-
денфельд, В. Ветштейн, iн-
женери Г. Малюк, Б. Ар-
темчук, О. Нiкiтенко, 
механiки В. Глухий. П. Де-
нисюк з Інституту фiзичної 
хiмiї iм. Писаржевського 
Академiї наук України ви-
найшли й виготовили мас-
спектрометр, диво-при-
лад, здатний розшукувати 
поклади нафти. У Кашка-
Дар’їнському басейнi (Ка-
захстан) ставлять експе-
римент: пробурено сорок 
свердловин, узято сорок 
проб води та ґрунту. Мас-
спектрометр вiдiбрав лише 
вiсiм iз них — як перспек-
тивних щодо покладiв на-
фти. У подальшому розроб-
ляють тiльки цi вiсiм, i всi 
вiсiм викидають нафту!
 Одразу до Києва при-
летiв мiнiстр нафтової 
та газової промисловостi 
СРСР Вiктор Черномир-
дiн. Уклав угоду про фi-
нансування всiх робiт кош-
том союзного мiнiстерства, 
та раптом... дефолт у Росiї. 
Те, що вiдбулося далi, зла-
мало всi сценарiї та про-
гнози: обiрвалися iнтегра-
цiйнi зв’язки української 
та союзної науки, якi на-
працьовували впродовж 
десятилiть. Надходження 
росiйського рубля в Ук-
раїну припинили, власної 
валюти не було, бюджети 
почали приймати з коло-
сальним вiд’ємним саль-
до або й зовсiм не прийма-
ти, фiнансування фунда-
ментальних, прикладних 
i навiть госпрозрахунко-
вих дослiджень у науцi 
скоротили в рази або при-
пинили зовсiм. Престиж 
роботи в науцi рiзко впав, 
прибиральниця в комер-
цiйному банку заробляла 
бiльше професора або до-
ктора наук.

Доценти на ринках
 Науковi установи вiд-
повiли адекватно: науков-
цiв почали масово скоро-
чувати, тi ж, хто зали-
шився на роботi, не отри-
мували заробiтної плати. 
Паралельно на небувалу 
висоту було пiднято про-
фесiю менеджера. Про-
стiше кажучи, продав-
ця. Це й визначило по-
дальший напрям: люди з 
вченими ступенями при-
йшли на ринки. Найбiль-
ше вчорашнiх науковцiв 
осiло на київському рин-
ку «Троєщина», одесько-
му «7-й кiлометр», хар-
кiвському «Боровсько-
му». Запанувало типо-
ве явище, малоосвiченi 
та малописемнi громадя-
ни Індiї, Пакистану, Ки-
таю, турки та араби всю-
ди по Українi повiдкрива-
ли примiтивнi торговель-
нi точки, проте торгували 
там українцi, в тому числi 
й тi, якi ще вчора ходили 
до наукових установ. То 
була нечувана наруга над 
наукою, так низько ук-
раїнська наука не падала 
нiколи.
 Поряд iз цим iнше ти-
пове явище — масовий вiд-
тiк науковцiв за кордон. 
Найбiльше їх осiло в Росiї, 
країнах колишнього соц-
табору, в Ізраїлi. Їх брали 
охоче: вони невибагливi, 
на великi грошi не претен-
дують, проте пiдготовленi 
непогано. Показовий при-
клад: один iз президентiв 
України виїхав на лiку-
вання до Австрiї. По дорозi 
хвилювався, як розповiс-
ти лiкарю про свою неду-
гу, нiмецької мови вiн не 
знає. Та яким же був подив 
Президента, коли вiденсь-
кий лiкар заговорив iз ним 
чистiсiнькою українсь-
кою мовою — то був етнiч-
ний українець, випускник 
Львiвського медичного iн-
ституту.
 І це також була нару-
га над наукою, коли наш 
фахiвець, у становлення 
якого вкладено чималi 
державнi кошти (школа, 
iнститут, наукова устано-
ва, здобуття вченого сту-
пеня) опинявся в чужих 
краях i користь розумом 
своїм приносив не рiднiй 
країнi, а чужiй, яка не 
вклала в нього жодного 
цента чи шилiнга.
 А що ж Борис Євге-
нович, що ж президент? 
Як справжнiй господар, 
вiн спрямовує свої зусил-
ля на те, щоб у непевний 
час, коли руйнується все, 
зберегти наявний науко-
вий потенцiал, не розпо-
рошити його, не загуби-
ти. Що ж, це йому вдаєть-
ся, i в не в останню чергу 
тому, що гору бере його 
особистий авторитет у 
найвищих владних струк-
турах. Це справдi промо-
вистий факт: iз перших 
рокiв Незалежностi й до-
нинi в Українi не закрито 
жодної наукової устано-
ви, збережено навiть гу-
манiтарну сферу, яка не 
дає прямої вiддачi в еко-
номiку — академiчнi iнс-
титути iсторiї, фiлософiї, 
лiтератури, археологiї, 
мовознавства, фольклору 
та етнографiї.
 За роки Незалежностi 
українська наука... а 
втiм, це вже зовсiм iнша 
iсторiя... ■

української науки

 Євген Оскарович Патон iз синами Володимиром i Борисом (1942 рiк).
Фото з архiву автора.
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Ігор ДЕМ’ЯНЧУК, 
кандидат технічних наук
Київ

«Рашизм — це особлива фор-
ма людиноненависницької іде-
ології, заснованої на велико-
державному шовінізмі, повній 
бездуховності та відсутності 
моралі. Відрізняється від відо-
мих форм фашизму, расизму, 
націоналізму особливою жор-
стокістю як до людини, так і 
до природи... Маючи рабську 
психологію, паразитує на брех-
ливій історії, на окупованих те-
риторіях, уярмлених народах».

Джохар Дудаєв

 Російська пропаганда нама-
гається наліпити ярлик «фашис-
ти» на українців, це їхній дав-
ній виверт: «Тримай злодія!». 
Насправді фашизм ідеологічно 
та практично панує саме в Росії. 
Російський філософ М. Бердяєв 
визначив більшовизм у СРСР як 
«російський фашизм» («Истоки 
и смысл русского коммунизма», 
М, «Наука», 1990) з ознаками: 
«тоталітарна держава..., націо-
налізм, вождизм», «мілітариза-
ція». Путін, збираючи «искон-
но русские» (?) землі, відродив 
російський фашизм.
 Росія — держава тоталітар-
на, яка контролює бізнес, суди, 
ЗМІ, політичні партії, дозволені 
громадські організації, нехтує 
правами людини. Українська 
держава, на жаль, слабка, вона 
не перешкодила одержанню ін-
ших паспортів (громадянства) 
масі наших людей, не наважи-
лася зупинити блокаду достав-
ки українського вугілля з окупо-
ваних територій, інші шкідливі 
акції так званих «активістів». 
У Росії фактично однопартій-
на система, багатопартійність 
— лише видимість. В Україні 
більше ста партій, які опози-
ційні як до влади, так, на жаль, 
і до держави. Називаючи «зло-

чинною» владу, а не її представ-
ників, не коаліцію, вони під-
рубують гілку, на яку мріють 
всістися, бо гіршим за владу є 
безвладдя, безлад. 
 Ознакою фашизму є культ 
фюрера, вождя. В Росії — це фак-
тично довічний президент Путін. 
В Україні ніхто не «тягне» на цю 
роль — ні Порошенко, ні Тимо-
шенко, ні Ляшко, ні Рабинович. 
Українці зі своїм менталітетом 
вождизм узагалі не сприймають 
(«крім Богдана та Івана, не було 
гетьмана»).
 Націоналізм, віра, що він 
«обраний», притаманні росій-
ському народу: «...вищий за всі 
народи на світі» (історик С. Со-
ловйов). Це відображено й у кон-
цепції ІІІ Риму. Росіяни вірять у 
свою місію вести (хоч багнета-
ми) інші народи до якоїсь «світ-
лої мети» — до комунізму, пра-
вославія, «русского мира во всем 
мире». Про місію росіян рятува-
ти світ від «прогнилого Заходу» 
сьогодні заявляє Іван Охлобистін 
(російський актор і священик): 
«Росія нині — це останній бас-
тіон, що стримує чорну хвилю 
безликого індивідуалізму, циніч-
ного споживання, звірячої по-
хоті та байдужої жорстокості... 
Рашизм — ідеологія героя. Хай 
живе рашизм!». Ідеологія звер-
хності на побутовому рівні про-
являється в презирстві до інших 
націй. Для росіян люди з Серед-
ньої Азії — «чурки», з Кавка-
зу — «черножопые», китайці, 
японці — «косоглазые», афри-
канці — «черномазые», амери-
канці — «пиндосы», європейці 

— «гейпарадные» і, звичайно ж, 
українці — «хохлы-фашисты».
 В. Ленін, коли маскувався, 
слушно говорив про різницю 
націоналізму гноблячої та гноб-
леної націй. В українців немає 
почуття зверхності щодо інших 
народів, бажання загарбати їхні 
землі, їхній націоналізм у тому, 
що вони хочуть жити вільно на 
своїй землі. Траплялися про-
яви крайнього негативного на-
ціоналізму, але у своїй масі ук-
раїнський народ толерантний, 
ксенофобії не було навіть у «най-
лютіших ворогів, українських 
буржуазних націоналістів» (це 
термінологія російської пропа-
ганди). У Постанові ІІІ Велико-
го збору ОУН (вересень 1943 р.) 
сказано, що ОУН і УПА — «за 
повне право національних мен-
шин плекати свою по формі і 
змісту національну культуру. За 
рівність усіх громадян України, 
без огляду на національність, у 
державних та громадських пра-
вах та обов’язках» (Т. Гунчак, 
«Україна. Перша половина ХХ 
ст.», К., «Либідь, 1993).
 Гасло «Бєй жидов, спасай 
Росію!» вигадав не Гітлер і не ук-
раїнці, яким треба було не ряту-
вати Росію, а рятуватися від неї. 
Росія проводить антиєврейську 
політику, підтримуючи Іран, 
Сирію, інші сили, що мають на 
меті знищення Ізраїлю, Україна 
ж має дружні стосунки з ним. Ні 
про який антисемітизм не може 
бути й мови в країні, де Прем’єр 
(В. Гройсман) і відомі опозиціо-
нери (Ю. Тимошенко, В. Раби-
нович) — євреї.

 Фашизм згуртовує народ 
проти вказаних ним (навіть 
уявних) ворогів. Для Путіна, 
як і для більшовиків, ворог — 
це Захід, Росія — фортеця в об-
лозі («бастіон», за Охлобисті-
ним). Зомбовані за допомогою 
ЗМІ путінізмом росіяни згурту-
валися навколо фюрера, близь-
ко 80% його підтримували ще 
нещодавно, зараз довіра по-
волі падає (у Гітлера підтрим-
ка була ще більшою). Колись 
Козьма Прутков пропонував 
«Проект о введении единомыс-
лия в России». Нині проект ре-
алізовано. В Україні є широкий 
спектр різних думок щодо різ-
них питань. Це характерно для 
вільного суспільства; українці 
навіть «переборщили»: під час 
війни необхідна більша єдність; 
демократичні країни навіть об-
межували демократію в такій 
ситуації.
 Велику роль у задурманенні 
свідомості росіян, їх нацькову-
ванні на весь світ відіграє про-
паганда геббельсівського шти-
бу. Майже всі ЗМІ в Росії або 
державні, або підконтрольні. В 
Україні один державний теле-
канал — решта належить олі-
гархам, інформполітика від-
повідає їхнім інтересам, а не 
державним. Радіти відсутності 
держави в інформпросторі не 
варто, бо нема громадських 
ЗМІ.
 Росія — держава, мілітари-
зована до зубів, армія України 
до 2014 р. була напівзруйнова-
на. І сьогодні збройні сили порів-
няти важко: Росія — на 2-му 

місці у світі, Україна — на 30-
му (Global Firepower), військові 
витрати Росії більші у 15 разів. 
Чисельність армії, озброєність 
різняться у 3,5-7 разів, про ра-
кети (у тому числі ядерні) кра-
ще не згадувати. (Тому триво-
жить базікання «патріотів» 
не з фронту, а з телестудій про 
оголошення війни Росії, про 
«хорватський варіант»).
 Фашистський мілітаризм 
спрямований не на оборону, а 
на загарбання чужих земель, 
для цього вигадуються приво-
ди. Привід «підняття з колін» 
був використаний Гітлером, 
«ображеним» Версальською 
угодою; Путін, «скривдже-
ний» розпадом СРСР, йде слі-
дом за Гітлером, забувши про 
наслідки, намагається повер-
нути «колишню велич». При-
від «розширення життєвого 
простору» не лише суперечить 
юридичним і моральним при-
нципам, а для Росії є сміхо-
винним: вона займає 1/8 час-
тину світу, а їй усе мало. Росія 
— єдина держава, яка після 
Другої світової загарбала чужу 
територію: Крим і підконт-
рольні їй «заморожені зони». 
«Возз’єднання» Криму відбуло-
ся за гітлерівським сценарієм. 
У Судетах сотні років існував 
осередок «німецького світу»; в 
Криму після депортації корін-
ного народу російсько-більшо-
вицька імперія створила осе-
редок «русского міра». Це дало 
підставу агресорам за фашист-
ськими законами анексувати ці 
області.
 Із подібною метою осередки 
«русского міра» створювалися 
в Прибалтиці, Україні, вони, 
як ракові пухлини, мали підри-
вати державність корінних на-
родів.
 Путін — це міні-Сталін сьо-
годні; путінізм — це фашизм, 
що хоче знову перекроїти («ос-
вободить») Європу, прагне до 
світового панування. ■

 Ми, мешканці сіл Чорний Острів, 
Дроховичі, Бориничі, Чижичі та ін-
ших, у 2016 р. зверталися до голо-
ви облдержадміністрації п. Синютки 
щодо ремонту дороги в наших селах. 
Звернення було почуто: відремонту-
вали дорогу від Ходорова до сільсь-
кої ради с. Чорний Острів, а далі, че-
рез саме село, дорогу не ремонтували. 
Обіцяли продовжити ремонт у 2018 р., 
але вже осінь, а ремонт навіть не роз-
починали. А дороги в нас такі, наче 
їх бомбардувала ворожа артилерія. 
Керівництво може заперечити, що не-
має коштів. Заперечуємо!
 Стрийський лісгосп за весь час не-
залежності України вирізає цінні по-
роди дерев у наших лісах (хоча ліс ви-
різали і в часи Радянського Союзу). 
На залізничній станції с. Бориничі 
щоденно завантажують по чотири (!) 
вагони. Після оголошення Прем’єра 
Гройсмана про перевірку лісових гос-
подарств щодо законності вивезення 
лісу перестали подавати залізничні 
вагони під завантаження лісом. Отже, 
ліс вивозили незаконно? Але вивезен-

ня лісу в цей самий час здійснюють і 
далі, але фурами і таємно (на станції 
Бориничі валяються залишки лісу, 
який не помістився).
 Отож кошти на ремонт доріг є з 
продажу лісу, і не лише для ремонту. 
За 27 років, що вирубували і вивози-
ли ліс, можна було не лише відремон-
тувати дороги, а й збудувати нове за-
лізобетонне покриття.
 Ми вимагаємо, по-перше, негай-
но розпочати  ремонт доріг через села 
Чорний Острів, Бориничі, Дрохови-
чі, Чижичі, Бринці-Церковні Жида-
чівського району Львівської області. 
По-друге, припинити красти ліс і ви-
возити його за кордон. По-третє, при-
йняти закон про вибори до Верхов-
ної Ради та голосувати за відкритими 
списками.
 Якщо ці вимоги не будуть виконані 
— бойкот виборам. Залишаємо за собою 
право на інші радикальні дії, як-то пе-
рекриття залізничної колії тощо. ■

Герман В. С., Пташник Р. З., 
Весенко І. О., Залізко З. В. 

та ще 19 підписів.

ПОЛІТПАРНАС

Нам треба 
мир
Вадим КРИЩЕНКО
Київ   

Слухав телепередачі: розмо-
ви, дискусії, коментарі. Усе 
частіше звучить дуже хитре 
судження: заради миру Україні 
треба піти на все. Хотів би вис-
ловити і свою думку з цього 
приводу у віршованих рядках.

Війна — це горе: знаєм я і ти,

Вже досить слухать смерті злісні брязки.

Нам треба мир зі знаком правоти,

Нам треба мир — не з присмаком поразки.

Нам треба мир. Ми прокляли війну.

Хай не вбива її смертельний порох.

Та хто кричить: «За будь-яку ціну!» —

Той нам не друг, той Україні — ворог.

«За будь-яку ціну», — це гасло всіх пече,

Хто розуміє, що в його основі.

Нам треба мир... та не згубімо честь,

Що розписалась на вкраїнській крові.

■

Недалеко села Лапшин Жидачівського району, що на 
Львівщині, можна побачити водоспад Фантом, розташо-
ваний біля підніжжя гори Бакоцино. «Можна побачити» — 
це тому, що не завжди і не всі це можуть зробити: водограй, 
що складається з 9 каскадів висотою близько 8 метрів, 
виникає на потічку, що утворюється після сильних дощів із 
води, яка стікає з гори Бакоцино, а в інший час його просто 
немає! От і називають його Фантомом (привидом), бо він 
то з’являється, то зникає. Тож, дочекавшись сильних дощів 
у цій місцині, вирушайте до села Журавня, переїжджайте 
міст через Дністер, а там поверніть ліворуч до Лапшина. 
Ґрунтова дорога через ліс, та ще й після дощів — ще той 
квест, але споглядання Фантома цього варте.

РЕФЛЕКСІЇ

Звичайний фашизм
Історичні паралелі не залишають сумнівів

■

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Бойкот будь-яких 
виборів в Україні!
Відкритий лист-звернення Прем’єр-міністру 
України, Голові Верховної Ради, редакції газети 
«Україна молода»

■
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Донецький аеропорт і полон
 Коли з 2014 року на сході України — 
війна, кожен відважний захисник є при-
кладом для наслідування. 
 Далеко за межами Кропивницького 
знають Вадима Довгорука, бійця 3-го пол-
ку спецпризначення. Восени 2014-го він 
отримав серйозне поранення у Донецько-
му аеропорту. Після лікування повернув-
ся на передову. А під час одного з обстрілів 
втратив руку й кілька днів пролежав на 
двадцятиградусному морозі. Далі були 
полон і обмін. Вадим вижив, та внаслідок 
обмороження йому ампутували ще й оби-
дві ноги нижче колін. 
 Вадим втратив кінцівки, та не силу 
духу. Заснував проект «Сила нації», у рам-
ках якого проводить спортивні змагання 
серед таких самих, як він, бійців, котрі от-
римали інвалідність у зоні АТО. У бага тьох 
містах України вже проходили заходи, які 
він організовував. 
 Вадим має намір повернутись до ар-
мії. Вважає, що не існує проблем, які б не 
змогла здолати людина. Власним прикла-
дом хоче надихнути всіх, хто опинився у 
подібній ситуації.
 Навіть лабрадор Брайт за нинішніх 
часів став профі з пошуку вибухівки і зброї. 
Пес нині служить у кінологічному центрі 
Національної поліції Кіровоградської об-
ласті, двічі їздив в АТО, а нещодавно до-
поміг встановити місцезнаходження засу-
дженого втікача виправної колонії. Попри 
«домашність» породи, Брайт — справжній 
боєць і відданий співробітник поліції. 
 Власник цього незвичайного героя — 
кінолог Костянтин Дульський, який спо-
чатку взяв чотирилапого друга на роботу, 
бо нікуди було подіти. «Багато розкрит-
тів було. Брайт знаходив дітей і бабусь, 
які губилися, — каже він. — На зброю і ви-
бухівку теж натренувався — було важче 
навчатися, але навчився. Так працюємо 5 
років».
 Не існує поняття «вихідний», коли 
трапляється біда, для двох співробітни-
ків ювенальної превенції Кропивницько-
го відділу поліції: Олег Лінецький — стар-
ший лейтенант поліції, його колега — Ан-
дрій Бондаренко — лейтенант. Вони опе-
ративно розшукали 3-річного хлопчика, 
який загубився. Малого знайшли живим і 
неушкодженим у лісосмузі за декілька кі-
лометрів від населеного пункту, де він про-
живав, і повернули наляканій матері. 

Затишна оселя для милосердя
 Сучасні герої — це не лише воїни у пря-
мому значенні цього слова. Це люди, які 
здійснюють героїчні вчинки своїми що-
денними справами — добрими і щирими. 
Як Самір Іскендеров — хлопчик, який 
не по-дитячому відповідально сприймає 
світ. 12-річ  ний Самір не вагаючись вирі-
шує дорослі проблеми — він великий по-
мічник для своєї мами. Мужній, відкри-
тий і уважний до проблем інших. Попри 
серйозні діагнози, Самір вміє керувати 
власним життям і бути успішним у цьо-
му. Він відмінник у навчанні і постійний 
призер змагань з легкої атлетики.
 «Допомагаючи іншим, ти відчуваєш, 
що недаремно прожив цей день», — каже 
34-річна Ірина Панченко, яка обіймає по-
саду завідувачки інфекційного відділен-
ня центральної міської лікарні Кропивни-
цького. Вона — найавторитетніший спе-
ціаліст свого профілю у місті. 
 «Ця тендітна дівчинка прийшла до 
нашої лікарні майже десять років тому, 
пройшла у нас інтернатуру, ввічлива, по-
рядна, наполеглива і велика трудівниця!» 

— коментує її колега Оксана Кабанчук.
 Ірину за її працю неодноразово наго-
роджували подяками та дипломами. Втім  
вона ними не хизується, не обвішує стіни. А 
просто добросовісно й уважно робить свою 
справу, щодня переконуючи всіх власним 
прикладом, що професійний і людяний ре-
зультат можливий лише тоді, коли уваж-
ний до кожного пацієнта. 
 Не дивуйтеся, у жилах багатьох лю-
дей тече кров Наталії Чудної. Бо операцій-
на медсестра обласної дитячої лікарні вже 
13 років регулярно здає власну кров, через 
кожні 2 місяці — це найкоротший можли-
вий за медичними показниками інтервал 
для донорської здачі. Почесний донор для 
інших віддала уже понад 20 літрів крові. 
Ніколи за донорство не брала гроші.
 Тим часом Валерія Кривошапка біль-
ше 15 років допомагає літнім людям, які 
потребують догляду, спочатку працювала 
(сучасною мовою — волонтерила) у приват-
ному притулку для стареньких у Кропив-
ницькому. Із 2014-го спрямувала зусил-
ля на запуск ще одного такого дому для не-
мічних, які з різних причин не мають опі-
ки. Валерія нікого не засуджує. Упевнена: 
«Мусимо переглянути наше ставлення до 
таких притулків, навчитися по-іншому 
організовувати розпорядок життя в них, 
спланувати цікаву терапевтичну програ-
му, щоб оформлення туди рідної людини 
не вважалося за гріх».
 Жінка почала все робити з нуля і без 
будь-якого капіталу, зареєструвавши не-
державний благодійний фонд «Притулок 
«Затишна оселя». Поступово Валерії вдало-
ся знайти немало однодумців та об’єднати 
їх навколо своєї ідеї. Пошуки приміщення 
для притулку тривали майже два роки і, 
зрештою, знайшовся фермер, який надав 
одноповерхову занедбану будівлю, яку в 
документах було названо гуртожитком, за 
21 кілометр від Кропивницького у селі Ад-
жамка. У 2015-му фонд отримав будівлю у 
свою власність. Буквально до останнього 
тривали облаштування й ремонт: змінили 
покрівлю, вставила нові склопакети, роз-
чистили територію довкола, доброчинці 
дарували для доброї справи навіть унітаз. 
Буквально днями приміщення ввели в ек-
сплуатацію. 
 «Для мене щастя, коли ми об’єд нує-
мося у добрих справах заради інших. Це 
і є нова Україна. Я вірю у таку нову Ук-
раїну, — каже Валерія Кривошапка. — Я 
не можу обігріти всю країну. Втім, якщо 
обігрію 30 людей, значить, я не даремно 
проживу життя».
 Наталія Селецька — директорка між-
народного благодійного фонду «Янгол жит-
тя». Кожен день свого життя вона присвя-
чує допомозі онкохворим дітям. Попри те, 
що багато є організаторської та офісної ро-
боти, дуже багато часу Наталія проводить у 

гематологічному відділенні дитячої облас-
ної лікарні. Невтомно і невпинно вона шу-
кає благодійників і донорів для хворих ді-
ток, адже іноді час іде на хвилини. І навіть 
у такі моменти варто підтримувати і під-
бадьорювати.
 Євген Скирда — засновник спортивно-
го клубу «Борець» з бразильського джиу-
джитсу та унікального для Кіровоград-
щини пансіонату-табору. Вихованців СК 
«Борець» знають далеко за межами Ук-
раїни, адже клуб виростив не одного чем-
піона світу. Облаштуванням спортивного 
клубу Євген займається самотужки, шу-
каючи та залучаючи спонсорів. Євген пат-
ріот України, адже попри можливість ви-
користання свого таланту в інших країнах, 
свідомо обрав шлях розвитку спортивної 
галузі на батьківщині. Бо ж виховання ді-
тей через спорт дуже важливе.
 А Володимир Лебедєв — ідейний 
натхненник та засновник громадської ор-
ганізації «Дім милосердя». П’ять років 
тому Володимир просто почав годувати 
безхатченків гарячими обідами на вули-
цях Кропивницького, а сьогодні вже ор-
ганізував притулок для нужденних людей, 
яким немає де жити та за що і чим харчу-
ватися. Наразі до проекту Володимира Ле-
бедєва долучилися ще 15 волонтерів. І за-
вдяки їм «Дім милосердя» тепер вміщує на 
ночівлю одночасно 12 людей. У центрі, ок-
рім їжі, їм надають медичну допомогу, да-
ють змогу помитися і підбирають одяг.

Щасливий маршрут 55
 Герой — слово багатозначне. Тому так 
називають людей, які не лише у боях від-
значилися і надзвичайних ситуаціях, про-
являючи мужність, а й тих, хто привертає 
увагу своєю людяністю і добротою.

 Юрій Бурла — досвідчений водій мар-
шрутного таксі. Цей чоловік свою роботу 
вимірює не у кілометрах. У салоні його 
авто є, здається, особливий лічильник — 
гарного настрою і щирих усмішок, які 
обов’язково з’являються у пасажирів. 
Багато від водія залежить, чи вітаються 
в салоні його авто люди, чи бажають один 
одному добра, а часом навіть… читають 
вірші.
 Маршрутне таксі номер 55 пана Юрія 
набуло вже такої популярності, що час-
то пасажири спеціально чекають саме на 
його буса, щоб насолодитися поїздкою з 
комфортом та радістю. Одні вважають цей 
маршрут щасливим, інші — поетичним. 
Хочете почути поезію , скажімо, Ліни Кос-
тенко — вам у салон до Юрія Бурли.
 Учителька Аджамської загальноос-
вітньої школи І-III ступенів Ольга Него-
да, окрім викладання основних предметів 
школярам, активно привчає своїх учнів 
охороняти довкілля та мислити еколо-
гічно. Її діяльність не обмежується лише 
школою — власними силами пані Оль-
га поступово впроваджує проект із сор-
тування побутових відходів і серед меш-
канців селища. Зробити це було непрос-
то, бо для успішного результату потрібно, 
щоб більшість членів громади пристала 
до пропозиції й активно включилась до 
загального процесу роботи. 
 Нині у школі, де викладає Ольга, та 
в інших громадських місцях встановле-
но контейнери для сортування сміття. За-
сновано рух Zero Waste School Adzhamka. 
Учасники цього руху — старшокласники 
збирають вторсировину, а виручені кошти 
витрачають на потреби школи й громади 
села. Сортуватимуть у кожному будинку 
Аджамки сміття — і це наближатиме на-
селений пункт до цивілізованої Європи.
 P.S. Ідея проекту «Герої серед нас» 
належить Сергію Проскурні — креа-
тивному директору Національного 
мистецького фестивалю «Кропивниць-
кий». Помічати достойників варто у 
кожній області. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Герої нашого часу
Як люди можуть втрачати кінцівки, але не силу духу, 
і віддавати 20 літрів крові для інших

■

Юрій Бурла у Кропивницькому — 
знаменитість, тому замість керма 
періодично тримає мікрофон.
Фото надані організаторами фестивалю 

«Кропивницький-2018».
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Вадим Довгорук.
Фото з сайта cacds.org.ua.
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Валерія Кривошапка створює 
«Затишну оселю» для людей літнього віку.

❙
❙

Лабрадор Брайт став профі з пошуку 
вибухівки і зброї.

❙
❙

Євдокія ФЕЩЕНКО

У кожній області є сотні і тисячі людей, які створюють іншим гарний настрій, мотивують до 
дій своєю роботою чи захопленнями, силою духу змушують оточуючих викинути з голови 
дріб’язкові невдоволення життям. На Кропивниччині (хоча офіційна назва області все ще ра-
дянсько-пропагандистська — Кіровоградщина, на відміну від два роки тому перейменовано-
го обласного центру) найяскравіших людей-світлячків знають поіменно після цьогорічного 
Національного мистецького фестивалю «Кропивницький-2018». Бо організатори філігранно 
вписали у насичену виставами, концертами, презентаціями книжок, пленером художників, 
врешті-решт екскурсіями програму ще і соціальний проект «Герої серед нас», який називали 
головним. 
Учасників цієї соціальної програми відбирали протягом кількох місяців шляхом опитування 
активної аудиторії в соціальних мережах, запитів до управлінь поліції, ДСНС та інших структур. 
До пошуку героїв залучили журналістів місцевих видань і активістів із різних сфер діяльності. 
Спочатку було кілька сотень достойників. Кращими з кращих обрали 18 історій — організато-
ри фестивалю знайшли тих, хто зробив вибір між бездіяльністю і дією, між байдужістю і сус-
пільною активністю, хто рятував життя і захистив Батьківщину ціною власного благополуччя. 
Ці історії на великих екранах на головній площі Кропивницького побачили всі відвідувачі голо-
вних локацій мистецького фестивалю. Вони варті того, щоб їх знала вся країна.
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ 

Дехто вважає, що бібліотеки 
— це минуле століття. Я пере-
конувалася у протилежному, 
відвідуючи бібліотеки, бува-
ючи на творчих зустрічах із 
письменниками, презентаціях 
книжок. Звісно, зараз можна 
завантажити книжку чи купити 
через мережу інтернет. Але ж 
усіх книг не купиш, а в бібліо-
теці, до того ж, їх можна взяти 
абсолютно безкоштовно. А ще в 
бібліотеці якась чарівна, особ-
лива книжкова атмосфера. До 
речі, Всеукраїнський день біб-
ліотек і був приводом поспілку-
ватися з Жанною Кручиніною, 
директором Бориспільської 
міської централізованої бібліо-
течної системи.

Читати не шкідливо, шкідливо 
не читати
 ■ Пані Жанно, судячи з ак-
тивності люду у вашій бібліо-
теці, схоже, що дорога до біб-
ліотеки не заросла?
 — Звичайно, не заросла й не 
заросте. Люди цікавляться за-
ходами, які у нас відбуваються, 
тим більше, що бібліотека — у 
центрі міста. Ми тісно співпра-
цюємо з закладами культури, 
освіти, з управлінням патруль-
ної поліції, зі ЗМІ. Окрім мож-
ливості читати книжки і пе-
ріодику, бібліотека надає без-
коштовний доступ до інтерне-
ту та можливість працювати 
чи спілкуватися, використову-
ючи наші комп’ютери. Все це 
дозволяє постійно підтримува-
ти імідж бібліотеки як центру 
громади, де кожен знайде щось 
для себе. Сьогодні у нас вісім 
тисяч користувачів. Сподіває-
мося, що на кінець року вийде-
мо на десять тисяч. Ми люби-
мо своїх користувачів, цінуємо 
старих друзів бібліотеки й пос-
тійно шукаємо, що б ще їм зап-
ропонувати. У вересні ми захис-
тили проект, який спільно фі-
нансуватимуть Британська Рада 
та Бориспільська міська рада — 
він дозволить дітям у бібліотеці 
опанувати курс інформатики у 
цікавій ігровій формі. 
 ■ Ви просто закохана у свою 
роботу. Як сталося, що обрали 
професію бібліотекаря?
 — З дитинства навколо мене 
завжди було багато книг — удо-
ма книга займала важливе міс-
це. Моя мама, Тамара Юхимівна, 
працювала в міській бібліотеці. 
Всі члени родини багато читали і 
часто останні гроші витрачалися 
на поповнення домашньої бібліо-
теки. Я надзвичайно любила слу-
хати, як тато читав вголос. Мені 
здавалося, що немає нічого тако-
го, чого б він не знав. Доля так 
склалася, що можливості здобу-
ти вищу освіту в нього не було, 
але це компенсувалося самоосві-
тою — тато був ерудитом і завж-
ди допомагав знайти відповідь 
на мої «чому». Пізніше вияви-
лося, що й моя свекрушка, Ган-
на Іванівна, за спеціальністю теж 
бібліотекар. 
 Я раджу молодим батькам: 
якщо бажаєте знайти спільну 
мову з дітьми — почніть чита-
ти з ними книжки.
 ■ Що читалося в дитинстві? 
Вже зрозуміло, що вам не гово-
рили: читати шкідливо…
 — У нашій родині завжди го-
ворили: «Читати не шкідливо, 
шкідливо — не читати». З дитя-
чого читання запам’яталися «Три 
товстуни» Юрія Олеші, «Аліса в 
Країні Чудес» Льюїса Керрола, 
«Чарівник Смарагдового міста» 
Олександра Волкова.
 ■ Пані Жанно, вже багато 
років ви несете любов до своєї 
справи. Вас підтримує рідня, 
чоловік? 

 — Швидко промайнули 
роки навчання в Харківському 
державному інституті культури 
— то були чудові роки пізнан-
ня, становлення, відкриття ши-
рокого світу бібліотеки й кни-
ги. Після трьох років роботи на 
Харківщині я переїхала — піс-
ля заміжжя — до Борисполя на 
Київщину. 
 Звісно, близькі мене підтри-
мують. Багато років я працюва-
ла з юнацтвом і легко знаходи-
ла спільну мову з молоддю, про-
водила заходи по школах, учи-
лищах, військових частинах. 
На посаду директора погодила-
ся майже вісім років тому. Та-
ким чином, я вже 33 роки пра-
цюю в Бориспільській централі-
зованій бібліотечній системі — 
спочатку районній, а з 2004 
року — в міській. До міської 
централізованої системи нале-
жать три бібліотеки: централь-
на, дитяча та бібліотека-філія в 
міському будинку культури. 
 ■ Ви в курсі всіх новинок, 
змін, які відбуваються в бібліо-
течній системі?
 — Я ніколи не залишаю-
ся осторонь суспільного жит-
тя. Завжди думаю, в пошуках, 
знайомлюся з досвідом робо-
ти бібліотек України. Навесні 
2011 року ми взяли участь і пе-
ремогли у міжнародному про-
екті з надання нових бібліотеч-
них послуг за допомогою інтер-
нету і від міжнародної організа-
ції «Бібліоміст». Було нелегко 
— не всі в колективі розуміли 
й підтримували мої ідеї, а дех-
то вперто не хотів розуміти, що 
час невпинний і ми повинні ра-
зом, крок за кроком, іти вперед, 
і що комп’ютер не замінить кни-
гу, а доповнить. Завдяки цій пе-
ремозі бібліотека отримала 15 
новітніх комп’ютерів із ліцен-
зійним програмним забезпечен-
ням. Вони, багато разів ремон-

товані, працюють у нас досі, но-
вої техніки для бібліотеки при-
дбано не було. З появою цих 
німецьких комп’ютерів відбу-
лося «перезавантаження» місь-
кої бібліотеки з пошуками но-
вих форм роботи й сучасними 
послугами для наших користу-
вачів — робота в інтернеті, спіл-
кування по скайпу. Ми запро-
вадили онлайн-приймальню 
міського голови по середах та 
Університет третього віку, де 
старші люди можуть оволодіти 
комп’ютером та сучасними за-
собами комунікації зі світом. 
Усі послуги, які надає наша біб-
ліотека, є безплатними. 

Атмосфера книги та знань 
об’єднує однодумців
 ■ І поріг бібліотеки сміливо 
переступали нові відвідувачі?
 — Спочатку заходили під-
літки, згодом і дорослі заціка-
вилися. Сьогодні в бібліотеці 
й діти граються і вчаться, і мо-
лодь працює, і пенсіонери нав-
чаються. 

 Бібліотека цінує уважне 
ставлення до нас міського голо-
ви Борисполя Анатолія Федор-
чука та його заступника з гу-
манітарних питань Людмили 
Пасенко. Атмосфера книги та 
знань об’єднує однодумців.
 ■ Відвідувачі заходять до ва-
шого книжкового храму не тіль-
ки по книжки…
 — У нас працює багато 
клубів за інтересами. Напри-
клад, «Калинонька» — це на-
родознавчий клуб у дитячій 
бібліотеці, що проводить цікаві 
заходи з етнографії. Уже п’ять 
років у центральній бібліотеці 

працює «Творча майстерня», де 
всі бажаючі, незалежно від віку, 
вчаться робити модні хендмейд-
вироби. Клуб на волонтерських 
засадах веде народна майстри-
ня Людмила Астаф’єва. Здо-
бутком є й Університет третьо-
го віку — програму розраховано 
на один академічний рік, зараз 
вчиться вже четвертий набір — 
люди вдячні за науку. Акцент у 
програмі робиться на практич-
ні потреби людей — сплатити 
«комуналку» через Приват24 
чи замовити товари й послуги в 
інтернет-магазинах.
 ■ Майже щомісяця у вас від-
буваються зустрічі з митцями, 
виставки…
 — Наші відвідувачі це 
люблять і на довгі роки 
запам’ятовують найбільш 
яскраві. До сьогодні згадують 
зустрічі з творчими особистос-
тями — Левком Лук’яненком, 
братами Капрановими, Анжелі-
кою Рудницькою, Валерієм 
Франчуком, Володимиром 
Кальненком, Світланою Гасіч. 

Проводимо виставки місцевих 
художників — Леоніда Шефе-
ра, Миколи Чубатюка, Андрія 
Списовського, Наталії Кот, Ка-
терини Поляруш. Кілька разів 
на рік в нас проходять виставки 
дитячих робіт вихованців Бу-
динку дитячої та юнацької твор-
чості Борисполя «Дивоцвіт», 
Великоолександрівської шко-
ли мистецтв та ремесел, Щас-
ливської музичної школи. Регу-
лярно в нас презентуються нові 
книги. У вересні це були «Чер-
лені олені» Сергія Дячука, бо-
риспільця, наукового співробіт-
ника музею книги і друкарства. 

Книга «Жити всупереч. Про-
блеми цивільного населення під 
час війни на Донбасі», презен-
тована співавторами, дослідни-
ками з українських громадсь-
ких організацій, що входять до 
складу правозахисної коаліції 
«Справедливість заради миру 
на Донбасі», Катериною Кот-
ляровою, Денисом Денисенком 
та міжнародним менеджером 
проекту швейцарцем Сімоном 
Шлегелем.
 Уже другий рік ми проводи-
мо безкоштовні покази кращих 
зразків сучасного кіно, відзна-
чених на кінофестивалях, — 
спільно з фестивалем артхаус-
ного кіно та фестивалем євро-
пейського кіно за підтримки 
представництва ЄС. У жовтні в 
нас відбудеться вже другий се-
зон знайомства містян зі стріч-
ками міжнародного фестивалю 
документального кіно про пра-
ва людини Docudays UA. 
 Ми домовляємося зі школа-
ми і влаштовуємо ці кінопока-
зи для школярів — це серйозні 

стрічки, що порушують сьогод-
ні актуальні питання й пробле-
ми. Головне, це кіно, яке вчить 
думати і не бути байдужим.
 ■ Як поповнюються сьогодні 
ваші фонди? 
 — Основними джерелами 
поповнення бібліотечного фон-
ду є надходження за державною 
програмою «Українська кни-
га». Часом відгукуються спон-
сори. Я хочу подякувати меце-
нату Борису Шапіро, який да-
рує нам сучасну українську й 
світову літературу, зокрема й 
цікавих видавництв «Дух і лі-
тера» та «Адеф». Завжди допо-
магає нашій бібліотеці меценат 
Володимир Шалімов. А пред-
ставники київського «Ротарі-
клубу» подарували нам цінне 
репринтне видання — тритом-
ний Словник української мови 
під редакцією академіків Ага-
тангела Кримського та Сергія 
Єфремова, повернутого в наш 
час із забуття малесеньким на-
кладом у 30 екземплярів. Тепер 
наша бібліотека володіє цим 
скарбом. З міського бюджету 
нещодавно придбали книг для 
читачів усіх вікових категорій 
на 30 тисяч гривень. 
 ■ Що б хотіли побажати ко-
легам, читачам бібліотеки?
 — Насамперед, любіть спра-
ву, якою займаєтеся, якій при-
святили своє життя — щоб ро-
бота була в радість, як свято. 
Слова подяки усім, хто поруч 
зі мною, фахівцям своєї справи 
— Ірині Опалій, Надії Пасту-
шенко, Ганні Ковпак, Людмилі 
Базікаловій, Оксані Шевченко, 
Надії Балицькій, Тетяні Руден-
ко, Євгенії Гаврилюк, Людмилі 
Данчук, Надії Смоліній, Кате-
рині Овчар, Галині Кузьменко, 
Ніні Бахмат, Надії Мельник, 
Денису Самойленку. Вони пре-
красно знають читацькі запити, 
постійно підвищують свій про-
фесійний рівень. Ми завжди че-
каємо всіх бажаючих у стінах 
нашого книжкового храму. ■

СИЛА СЛОВА

«Я виросла серед книг»
Директор бібліотеки Жанна Кручиніна — про фактор династії у виборі професії, 
чому комп’ютери не замінять книгу, а доповнять, та про розширення кола користувачів

■

Жанна Кручиніна.❙

Здобутком є й Університет третього віку — акцент у програмі робиться на 
практичні потреби людей — сплатити «комуналку» через Приват24 чи замовити 
товари й послуги в інтернет-магазинах.
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УКРАЇНА МОЛОДА

Ольга ДУБОВИК

Ікона Миколи Мокрого і мощі 
Ярослава Мудрого найближчим 
часом повернуться в Україну. 
Таку впевненість висловив відо-
мий  український письменник, 
мандрівник Микола Хомич. До 
уваги читачів — компетентні 
думки з цього приводу:

Храм, де не служили 
каґебісти
 — У  романі «Загадка гробни-
ці» я детально описав, яким чином 
ікона ХI століття й останки князя 
Ярослава Мудрого під час Другої 
світової війни (1943)  були виве-
зені з Києва. А саме: німецький 
офіцер Пауль фон Денбах поспри-
яв передачі цих реліквій архієпис-
копу Краківському і Лемківсько-
му Палладію Видибіді-Руденку. А 
той, пройшовши табори для пере-
міщених осіб, перевіз їх через Ат-
лантику до США. 
 Зараз ікона Миколи Мокро-
го — та сама, з якою Анна Візан-
тійська приїхала до Херсонеса і 
повінчалася там з князем Володи-
миром Святославовичем — хрес-
тителем України-Русі, перебу-
ває у Нью-Йорку, в церкві Святої 
Трійці, яка належить Українській 
православній церкві в Америці та 
підпорядковується Вселенському 
патріарху.
 Вірогідно, там само перебу-
вають і мощі  Ярослава Мудрого, 
адже вони зникли з київського со-
бору Святої Софії разом з іконою 
Миколи Мокрого. 
 Письменник покликаний не 
лише описувати минуле, а й пе-
редбачати майбутнє. Тому я ствер-
джую: найближчим часом, з надан-
ням Україні Автокефалії, будуть 
повернуті ікона Миколи Мокрого 
та мощі Ярослава Мудрого.
 На чому базуються такі припу-
щення? 
 По-перше,  одним з екзархів у 
процесі підготовки до надання ав-
токефалії православній церкві в 
Україні призначений (на мою дум-
ку, не випадково) архієпископ Да-
ниїл Памфликійський — правля-

чий єпископ Західної єпархії УПЦ 
в США. Той самий, в чиєму підпо-
рядкуванні є церква Святої Трійці 
в Нью-Йорку. 
 По-друге. Надання автоке-
фалії Україні — грандіозна подія 
для всього православного сві-
ту. На такі урочистості прийнято 
з’являтися з дарами та реліквія-
ми, які не мають ціни. Україні до-
велося очікувати Томоса не одне 
століття, тож логічно, що ук-
раїнська діаспора  може подару-
вати своїй омріяній державі та ук-
раїнській нації те найцінніше, що 
зуміла  зберегти: ікону  XI століт-
тя, з якою князь-хреститель сто-
яв під вінцем в Херсонесі, і мощі 
Ярослава Мудрого.
 Ця подія стане сенсацією, здат-
ною у такі складні часи примири-
ти прихожан УПЦ Московсько-
го патріархату з нововідтвореною 
Єдиною  українською помісною 
православною церквою. 
 Мощі князя спричинять «ба-
гато галасу» в науковому середо-
вищі, стануть сенсацією у ЗМІ, 
розвінчають антрополога Ґєрасі-
мова  з його «бюстом князя» та да-
дуть матеріал для генетичного до-
слідження княжого родоводу. До 
речі, кіот, де містилася ікона Ми-
коли Мокрого, вже відреставрова-
ний, стоїть у соборі Святої Софії в 
очікуванні реліквії.  
 А яка ж доля очікує сам собор 
після отримання автокефалії? На-
смілюсь припустити, що саме со-
бор Святої Софії стане головним 
храмом  Автокефальної українсь-
кої церкви. Це, напевне, єдиний 

храм, поріг якого ніколи не пере-
ступав співробітник ОГПУ чи КГБ 
в рясі, адже тут був музей... 
 І ще. Під час роботи над рома-
ном «Загадка гробниці» я побував 
у церкві Святої Трійці у США та 
мав розмову з її настоятелем Во-
лодимиром Вронським. На моє 
запитання «Де знаходяться мощі 
Ярослава Мудрого?», владика від-
повідав:  «У Божій владі». Напев-
не, він був правий...

«Не шукайте — ми знаємо, 
де мощі»
 Чи можливо це? Чи не фан-
тастика: сподіватися на повер-
нення до України ікони Миколи 
Мокрого та ще й мощей Ярослава 
Мудрого? Розповідає Неля Куко-
вальська — генеральний дирек-
тор Національного заповідника 
«Софія Київська»: 
 — Дуже хочеться вірити, що 
з наданням Україні Томоса сак-
ральні речі українців повернуть-
ся на своє предковічне місце — 
до Софії Київської. Ці духовні 
реліквії мають знову творити в 
Україні чудеса зцілення не тіль-
ки окремої людини, а всієї нації. 
Надто потребуємо цього. Всюди:  
в економіці,  в обороні, в культурі, 
в освіті. На це має бути воля. Не 
тільки людська, а й Господня. 
Вірю в неї. 
 Якщо зайти на сайт  церкви 
Святої Трійці у Нью-Йорку — мо-
жемо бачити ікону Миколи Мок-
рого в інтер’єрі. Це не таємниця, 
що вона там. Настоятель  храму 
отець Володимир Вронський під-
твердив в розмові зі мною,  що  

цей образ — з собору Святої Софії 
Київської. І розслідування, котре 
ми проводили,  теж цей факт до-
водить.
  А от місце перебування  мо-
щей  князя Ярослава Мудро-
го — не доконаний факт, а наше 
припущення. Чому воно виник-
ло? Тому що ікона, богослужбові 
книги, які зберігаються теж у цій 
церкві, — все вивозилося з Києва  
РАЗОМ. Ми відслідкували іс-
торію переміщення раритетів з 
України до Польщі, а тоді до Ні-
меччини, США, Канади, і знову 
до Нью-Йорка. 2017 року під час  
поїздки до Нью-Йорка я мала зус-
тріч з Михайлом Герецем, колиш-
нім старостою приходу церкви 
Святої Трійці, коли та ще перебу-
вала на Манхеттені, а не на Брук-
ліні, як нині. І  він  мені розповів, 
що весь приход знав:  ці українсь-
кі реліквії  там, «Все з нами».  
 Коли я 2010 року вперше зуст-
річалася з архієпископом Антонієм 
— настоятелем УПЦ у США, він 
сказав: «Пані Нелю, не шукайте. 
Ми знаємо, де є мощі». Але то була 
перша розмова. Та коли стрілися 
знову, він різко обірвав розмову: 
«Пані Нелю, не на часі!»  Відкрив  
комп’ютер і каже: «Подивіться, що 
у вас в Україні твориться». А там — 
новина про підписання Харківсь-
ких угод.
 Минулоріч мала тяжку і довгу 
розмову з громадою церкви Трьох 
Святих на Брукліні. Приход мов-
чить про мощі Ярослава. Церк-
ва зараз у приватній власності. 
Отець Вронський, будучи свого 
часу серйозним гравцем на біржі, 
заробив чималі кошти і вирішив 
їх вкласти в духовність та купив 
цю церкву. Саме ж приміщення 
будувалося на початку ХХ століт-
тя під банк (з підвалами і схови-
щами). 
 Владика Вронський не твер-
дить, що не знає, де мощі. Коли 
починаємо говорити на цю тему 
— просто ставиться крапка. І пси-
хологи, котрі з ним розмовляли, 
підтверджують: він знає, де мощі; 
і найвірогідніше вони перебува-
ють у нього в храмі.
 Не так давно надійшла інфор-
мація, буцімто, коли почалися 
ці рухи з боку України, україн-
ці-діаспоряни могли підхорони-
ти Ярославові мощі до саркофага 
Мстислава у церкві Святого Ан-
дрія в Сан Баунд Брук, де є нині 
осередок Української православ-
ної церкви. Не вельми в те вірю. 

Втім, аби зберегти реліквію — 
могли й таке зробити. 
 Я прийшла працювати у за-
повідник 2000 року. А 2009-
го треба було скласти науково 
уніфіковані паспорти на музей-
ні предмети. Саркофаг теж є му-
зейним предметом, що має свій 
інвентаризаційний номер та об-
ліковується  у фондах. Його пот-
рібно було ретельно дослідити. 
Вчена рада заповідника ухвали-
ла рішення відкрити саркофаг. 
На той момент 70 років минуло 
з часу останнього дослідження 
1939 року. Залучили провідних 
вчених:  патологоанатомів, ант-
ропологів, біологів, археологів.  
Підготували  програму наукових 
досліджень саркофага, визначи-
ли голову комісії — доктора істо-
ричних наук, професора Надію 
Миколаївну Нікітенко (зараз — 
директор НДІ «Свята Софія» у 
складі заповідника).
 Акт від 1964 року чітко свід-
чив, що мощі великого київсько-
го князя Ярослава Мудрого там. 
Одначе, коли відкрили — мощей 
не було. Почали прослідковува-
ти, куди ведуть шляхи евакуа-
ції реліквій. Спершу була навіть 
злість: для чого вивезли? Але ми 
швидко зрозуміли, який подвиг 
зробили ті люди — залишаючи 
Україну, розуміючи, що сюди по-
вернеться радянська влада з її тор-
турами й гулагами. Софію Київсь-
ку могла спіткати така ж доля,  як 
Успенський і Михайлівський со-
бори. Тому українці зберігали-ви-
возили  найцінніше. Не для себе 
— для своєї нації. Подвиг. Вели-
чезна їм шана. 
 За совітів наші діспоряни вва-
жали, що тема повернення свя-
тинь не на часі — адже України, 
як вільної держави, не існувало. 
Проте писали: коли буде незалеж-
на вільна Україна — святині ма-
ють повернутися до Софії Київсь-
кої.  Але минув час, змінилося 
кілька поколінь.  Може, чекають 
Томосу? 
 Абсолютно щиро вірю, що іко-
на Миколи Мокрого та мощі Ярос-
лава Мудрого таки повернуться 
— і ми дочекаємося цього. То буде 
велике свято для  української на-
ції, для киян і для мене особисто. 
Бо майже десять років життя пок-
лала на те — за часів Януковича 
мене виганяли з Софії Київської  
саме за це. Звинувачували, що 
відкрила саркофаг і цю таємни-
цю... ■

 Цей унікальний довідник за-
думаний Василем Туркевичем — 
літератором, мистецтвознавцем, 
лібретистом, доцентом Театраль-
ного університету, який близько 
сорока років працює у Національ-
ній опері. Разом із ним енциклопе-
дію упорядковував народний ар-
тист України Іван Гамкало. Над 
створенням енциклопедії працю-

вала велика група фахівців, котрі 
розшукували матеріали в архівах, 
осмислювали й систематизували 
інформацію, отриману з періо-
дичних видань за багато років. Ця 
копітка робота здійснювалася на 
безоплатній основі — як тепер ка-
жуть, на волонтерських засадах.
 Автор-упорядник В.Турке-
вич розповідає: «Такого видан-

ня у світі не існує. Збірки й альбо-
ми є чи не в кожного театру. Але 
корпоративної енциклопедії ніх-
то не має — на такі універсаль-
ні книги поки що не здобулися 

ані Ґранд Опера, ні Ла Скала, ні 
Метрополітен Опера, ні Віденська 
опера, ані Большой театр у Моск-
ві чи Маріїнський у Санкт-Петер-
бурзі.
 Єдиний невеличкий довідни-
чок у 1970-ті роки видала Націо-
нальна опера Хорватії у Загребі. 
Я її побачив, і тоді виник задум 
створити енциклопедію, що міс-
тила б максимальну інформацію 
про наш театр — зі славетною ми-
нувшиною, яка органічно вплете-
на у світову історію оперного й ба-
летного мистецтва та є частиною 
культурного ландшафту Європи 
ХХ століття.
 Двадцять років утілював цю 
мрію. Попервах задумував один 
том, але матеріалів назбиралося 
на три. Понад  п’ять тисяч гасел 
майже про всіх людей, які пра-
цювали чи гастролювали в теат-
рі від заснування, з 1867-го. Але 
чим відрізняється ця енциклопе-
дія від інших видань? Тут згадані 
люди, які, за інших умов, у жод-
ну енциклопедію не потрапили б: 
артисти хору й кордебалету, ор-
кестранти, костюмери — люди, 

чиї імена не з’являються на афі-
шах та про кого не пишуть рецен-
зій, але без них не існує театр як 
такий.
 Здійснена справді гігантсь-
ка пошукова робота, адже чима-
ло архівів утрачено під час Другої 
світової та розгулу каґебістських 
варварів. Велика кількість рід-
кісних матеріалів дісталася нам 
із приватних зібрань. Ми дуже 
вдячні всім, хто брав участь у 
створенні енциклопедії».
 Видання у своїх текстах і світ-
линах, попри інформацію про са-
мий театр, змальовує виразні кар-
тини культурного життя Києва у 
різні історичні періоди — часом 
несподівані й такі, яких не по-
бачиш навіть у ретельних дослі-
дженнях фахівців. Хоч як див-
но, а гортаючи сторінки видання, 
поруч з уявними сценами куль-
турного дозвілля столиці чуєш 
музику, що звучить у цілком ре-
альному просторі... ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО / МИНУВШИНА

Томос і реліквії:
кінець мандрівки?

■

ОБРІЇ

Попереду Ла Скала і Ґранд Опера:
енциклопедія поза конкуренцією

■

Галина РОДІНА

Серед лідерів літа Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2018» 
— перший том енциклопедії «Національна опера України». Ошат-
не видання вміщує понад 2000 світлин і понад 5000 бібліографіч-
них і довідкових статей про творчий склад трупи та запрошених 
артистів, композиторів, що створювали ексклюзивний репертуар; 
диригентів, що працювали в театрі у різні періоди за 150 років; 
оповіді про гастрольне життя й перемоги, здобуті артистами на 
престижних світових конкурсах.
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Салют, Іспаніє!
 Щодо напоїв, то у Ва-
ленсії ви можете скуш-
тувати місцевий «спе-
ціалітет» — орчату, на-
пій з плодів чуфи. Його 
ще називають напоєм 
фараонів, а ще — улюб-
леним нектаром Далі. 
Є навіть спеціальні за-
клади — орчатерії, — де 
ви можете скуштувати 
цей тонізуючий трунок, 
адже клубні чуфи — це 
скарбничка білків, оме-
га-жирів, а ще — купи 
мікроелементів і віта-
мінів. (В історичному 
центрі Валенсії вже 200 
(!) років працює орча-
терія «Санта Каталіна», 
де ви можете скушту-
вати цей диво-напій). 
Отож перетерті плоди 
чуфи (трав’янистої рос-
лини, відомої ще древ-
нім єгиптянам, грекам 
і римлянам, клубні якої 
нагадують за смаком 
мигдаль, тому й назива-
ються земляним мигда-
лем) розводять водою, 
потім відціджують утво-
рене «молочко» і підсо-
лоджують — нектар бо-
гів, тобто фараонів, го-
товий.
 У цьому ж місті дуже 
популярний ще один 
«спеціалітет» — Agua 
de Valencia (валенсійсь-
ка вода) — коктейль на 
основі кави (ні-ні, не ка-
вового напою — кавою 
іспанці називають шам-
панське, адже так най-
менувати цей шипучий 
напій можуть тільки 
французи), апельсиново-
го соку, горілки і льоду. 
Під час спекотної сієсти 
приємно скуштувати та-
кий коктейль, але пиль-
нуйте, бо він дуже під-
ступний — п’ється лег-
ко, але «розбирає» швид-
ко. Отже: до 30 мл кави 
(шампанського), 30 мл 
апельсинового соку до-
даємо 10 мл горілки та 
кілька кубиків льоду — 
і «Салют!», як тостують 
іспанці.

По-перше...
 Хоч як дивно це для 
нас, але іспанці вжива-
ють перші страви на ве-
черю. Взагалі вони люб-
лять вечорами, коли спа-
дає денна спека, неспіш-
но посидіти за смачною 
трапезою. Крім згадано-
го гаспачо — холодного 
овочевого супу (фактич-
но це фреш зі свіжих по-
мідорів, огірків, солод-
кого перцю), є ще один 
досить поширений в Іс-
панії холодний суп — 
сальморехо. Скушту-
вавши його, була трохи 
з незвички спантеличе-
на смаком, але суп вия-

вився дуже поживним і 
приємно прохолодним у 
спекотний вечір. Історія 
виникнення цієї страви 
дуже стара і традицій-
на для багатьох народів 
світу, адже таку просту і 
невибагливу їжу спожи-
вали селяни всіх країв 
і народів: подрібнений 
хліб із підсоленою во-
дою з олією (наші сусі-
ди називали таку стра-
ву «тюря»). Коли ж на 
Іберійський півострів 
потрапили з латиноаме-
риканських колоній по-
мідори, ця страва стала 
вишуканішою. Найпо-
ширенішим вважають 
кордобський варіант 
сальморехо — він наба-
гато ситніший, ніж гас-
пачо, хоча основа одного 
й другого — збиті в одно-
рідне пюре помідори.
 Отож готуємо саль-
морехо (кількість про-
дуктів довільна, для по-
чатку візьмемо небагато 
— а раптом вам не спо-
добається ця страва?). 
Беремо білий черствий 
хліб, замочуємо в хо-
лодній воді, а потім від-
душуємо. Помідори миє-
мо, заливаємо окропом, 
а через кілька хвилин 
виймаємо з води і зні-
маємо шкірочку. Цибу-
лю і часник подрібнює-
мо. Далі хліб, помідори, 
цибулю і часник закла-
даємо в блендер і зби-
ваємо, доводячи до кон-
систенції однорідного 
пюре. Нарізаємо круто 
відварені яйця на чет-
вертинки, а хамон (мож-
на сирокопчену ковбасу) 
— кубиками. У глибокі 
тарілки (піали) нали-
ваємо суп-пюре і при-
крашаємо частинками 
яйця і порізаним м’ясом 
— перша страва готова.

Смачні перекуси
 «Тапас» іспанською 
мовою означає «кришеч-
ка». Так називали шма-
точок хліба чи хамону, 
який клали на склянку 
з вином, аби, перепро-
шую, мухи на сідали. 
Згодом ця назва стала 
означати будь-які закус-
ки, які подавали до вина: 
горішки, чипси, оливки, 
запечені на грилі овочі, 
сирні чи м’ясні крокети, 
нарізка ковбас чи хамо-
ну і ще купа всіляких 
смаколиків.
 Пропоную приготу-
вати крокети з курячо-
го м’яса, що залишило-
ся від бульйону. Для 25 
хрумких кульок знадо-
биться 200 г відвареної 
курятини, 30 г дрібно 
порізаної цибулі, зубок 
подрібненого часнику, 
100 г вершкового масла, 

1 л молока, 300 г борош-
на, 3 яйця, 200 г сухарів 
для панірування, 300 мл 
олії (бажано оливкової, 
але підійде і будь-яка) 
для смаження, сіль, ме-
лений пе рець та мускат-
ний горіх — до смаку. 
 Отже, в каструлі роз-
топлюємо масло і на 
повільному вогні підсма-
жуємо на ньому цибулю 
і часник (десь 8 хвилин). 
Додаємо борошно й об-
смажуємо до золотаво-
го кольору, постійно по-
мішуючи. Поступово до-
ливаємо у суміш молоко, 
постійно помішуючи, ва-
римо, доки не отримаємо 
густий запашний соус 
бешамель. Не перестаю-
чи помішувати, додаємо 
в соус подрібнене м’ясо, 
приправи, сіль. Готуємо 
на повільному вогні ще 
5 хв. Даємо масі вистиг-
нути. Зачерпуючи лож-
кою масу, формуємо ру-
ками крокети, обвалює-
мо в борошні, потім у 
збитих яйцях і, нарешті, 
в сухарях. На патель-
ні розігріваємо олію до 
180 градусів і невелики-
ми порціями обсмажує-
мо крокети до рум’яної 
скоринки. Готові кроке-
ти викладаємо на папе-
рові серветки, щоб вони 
ввібрали зайвий жир. 
Подавати можна як га-
рячими, так і холодни-
ми.
 Крім закусок тапас, 
існують ще пінчо (від іс-
панського «пінчар» — 
пронизувати, проштри-
кувати) — переважно це 
маленькі бутерброди, 
проколоті дерев’яними 
шпажками чи навіть 
зубочистками. Зазви-

чай цю страву подають 
у баскських барах, а 
розраховуються за них 
на касі, пред’явивши ці 
шпажки.
 Отже, готуємо пінчо 
«Джильда» (хто дивив-
ся однойменний фільм 
із легендарною Ритою 
Хейворд, зрозуміє, чому 
така назва: закуска така 
ж гостра «перчинка», як 
і головна героїня філь-
му). Цю пікантну страву 
подають у багатьох ба-
рах і ресторанах світу. 
Спробуємо приготувати і 
ми: беремо по чотири ве-
ликі оливки та маслини 
без кісточок, консерво-
вані шматочки філе ан-
чоусів в олії, маленькі 
зелені мариновані пер-
чинки, нанизуємо все це 
на шпажки — і пінчо го-
тові.

Смачні сніданки по-
іспанськи
 Тортилья — страва, 
яка нічого спільного не 
має з десертами, тобто 
тортами. Цю просту се-
лянську їжу можна від-
нести як до тапасів, так 
і страв, що подають на 
сніданок. В одному кафе 
мені подали цю страву й 
узагалі як сендвіч: ба-
гет, розрізаний навпіл, 
підрум’янений у тос-
тері, а всередині торти-
лья — стільки калорій я 
не вживаю навіть за весь 
день. Тому готуватиме-
мо цю страву традицій-
но.
 Беремо 500 г кар-
топлі, 6 яєць, 200 г ріп-
частої цибулі, 150 мл мо-
лока, 20 г олії, сіль, пе-
рець — до смаку. Очи-
щену від шкірочки 

картоплю нарізаємо тон-
кими пластівцями (по 5 
мм), викладаємо на роз-
жарену пательню з вели-
кою кількістю олії і сма-
жимо 5 хвилин, постій-
но помішуючи. Додає-
мо нарізану кубиками 
цибулю і смажимо ще 5 
хвилин до готовності. 
 Тим часом збиваємо 
яйця, вливаємо до них 
молоко, додаємо сіль 
і перець. У цю суміш 
викладаємо смажену 
картоплю, добре пере-
мішуємо. На пательню 
вливаємо трошки олії, 
підігріваємо, виливає-
мо картопельно-яєчну 
суміш і, не накриваючи 
покришкою, готуємо до 
готовності на слабкому 
вогні 8 хв. Готову стра-
ву в пательні накриває-
мо більшою за діамет-
ром тарілкою і перевер-
таємо так, щоб тортилья 
опинилася на тарілці, а 
потім повторюємо цей 
«фокус» так, щоб вона 
знову опинилася в ско-
ворідці, але вже другим, 
непідсмаженим, боком. 
Готуємо ще 2 хв. Подає-
мо, порізавши, як тор-
тик, на сегменти. Стра-
ва, на перший погляд, 
дуже проста, але справ-
ді смачна як  холодною, 
так і гарячою.

І на десерт...
 Мене дуже здивува-
ло, коли в багатьох рес-
торанах Іспанії на десерт 
нам пропонували... ри-
совий пудинг. Ну який iз 
рисової каші десерт, по-
думала я, а виявилося, 
що для всіх без винятку 
жителів Піренейського 
півострова це все одно, 
що для французів крем-
брюле чи для американ-
ців чізкейк. Скуштува-
ла — нічого так. 
 Також іспанці дуже 
люблять груші у вині — 
ну як же без такого де-
серту в краю винороб-
ства і садівництва. Є ще 
дуже багато надзвичай-
но смачних і вишуканих 
десертів, але я хочу роз-
повісти про «бренд» ба-
гатьох міст і місць Іс-
панії — чурос. Гуляючи 
вузенькими вуличка-
ми середньовічних міст 
цієї дивовижної краї-

ни, інколи збиваєшся з 
наміченого маршруту, і 
тебе просто «веде» за со-
бою запах ванілі, какао 
і шоколаду. І ти, мов 
зачарована, піддаєш-
ся спокусі, ноги самі 
«приносять» тебе в чу-
рерію — заклад, де по-
дають ці ніжні хрумкі 
ласощі з гарячим шоко-
ладом і какао. Інколи у 
вишуканих ресторанах 
біля вітрин із десертами 
ставлять фонтанчики з 
шоколаду, яким відві-
дувачі поливають чурос 
— оце феєрія смаків!
 Отож готуємо чурос 
— смажені пончики з 
ніжного заварного тіс-
та. В Іспанії існує навіть 
така професія — чуре-
рос, люди, які спеціалі-
зуються на виготовлен-
ні цієї смакоти. Але, як 
кажуть, не боги горшки 
ліплять, тож спробуємо і 
ми. Беремо 200 мл води, 
160 г борошна, 1 ст. л. 
розпушувача для тіста, 
0,5 ч. л. солі, дрібку ме-
леної кориці, олію для 
смаження (скільки зна-
добиться, адже пончики 
вбирають чимало олії).
 Просіюємо борошно в 
широку миску, додаємо 
сіль, розпушувач і кори-
цю. В каструльці дово-
димо воду до кипіння, а 
потім вливаємо її в мис-
ку з борошном, постійно 
помішуючи, щоб утво-
рилася однорідна маса 
без грудочок (можна ви-
користати міксер). Дає-
мо тісту трошки «відпо-
чити» і охолонути 5 хви-
лин. Наповнюємо кон-
дитерський мішечок iз 
насадкою зірочкою тіс-
том. Тим часом розігрі-
ваємо в глибокій патель-
ні чи спеціальній кас-
трулі олію і витискає-
мо туди спіраль iз тіста, 
починаючи від центру. 
Як тільки цей «пончик» 
зарум’яниться, викла-
даємо його на паперові 
серветки, щоб позбути-
ся зайвого жиру, а потім 
на тарілці розрізаємо на 
палички, густо посипає-
мо цукровою пудрою і 
подаємо до гарячого ка-
као з молоком. Можна 
не посипати пудрою, а 
подавати з розтопленим 
шоколадом. ■

КУЛІНАРНІ НОТАТКИ

Кухня Іспанії —
пікантна, пристрасна, жагуча

■

 Чурос — ніжна насолода.❙

Рена РИДВАНСЬКА

Мандруючи по різних країнах світу, перше, що хо-
четься зробити, звісно, скуштувати їхні національні 
страви, які розкриють вам секрети національного ха-
рактеру її обивателів, звички, традиції. Що ж перше 
спадає на думку, коли згадують кулінарні особливості 
Іспанії? Правильно: паелью, гаспачо, тапас. А ще 
— вино. Воно — невід’ємний інгредієнт будь-якого 
застілля, своєрідна «приправа» до кожної страви. Як 
приємно спекотного дня (а в Іспанії навіть восени тем-
пература подекуди перевищує позначку 30 градусів) 
випити фужер прохолодної сангрії. Вона зовсім не 
така, як продають у наших магазинах: це своєрідний 
букет молодого вина, шматочків запашних фруктів і 
кубиків льоду, такий собі крюшон. Проте є ще багато 
інших цікавинок і особливостей в національній кухні 
цієї країни.

Перчена «Джильна» — чудова закуска.❙

Сальморехо — селянська їжа.❙
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«Перемога поверне команді впевненість у власних силах».Микола Степанець
головний тренер ГК «Мотор» (Запоріжжя)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже не перший рік авангард віт-
чизняного жіночого тенісу складають 
Еліна Світоліна та Леся Цуренко, котрі 
впевнено тримають свої позиції серед 
тенісної еліти планети. В оновленому 
рейтингу WTA перша ракетка Украї-
ни, зробивши один крок донизу, нині 
посідає шосту сходинку. Натомість 
друга тенісистка нашої країни знову 
повернулася на свою кращу в кар’єрі 
позицію, піднявшись на 26-те місце в 
табелі про ранги Жіночої тенісної асо-
ціації.
 Цікаво, що не так давно в першій со-
тні WTA перебувало одразу п’ятеро ук-
раїнок, однак з наближенням кінцівки 
сезону Катерині Козловій та Катерині 
Бондаренко утримати здобуті позиції 
не вдалося. Водночас продовжує стрім-
ко прогресувати юна Даяна Ястремсь-
ка, котра, днями вигравши перший у 
своїй нетривалій дорослій кар’єрі тур-
нір WTA й стрибнувши на 36 позицій 
угору, стала 66-ю ракеткою світу.
 Як видно, нещодавно розпоча-
та співпраця з іменитою бельгійкою 
Жюстін Енен почала давати хороші ре-
зультати.
 Приїхавши разом зі своєю більш іме-
нитою співвітчизницею — Світоліною — 
на турнір до Гонконгу (на International 
Prudential Hong Kong Tennis Open лідер 
українського тенісу мала перший номер 
посіву), Ястремська досягла сенсацій-
ного результату, ставши у свої 18-років 
тріумфаторкою доволі рейтингового 
турніру, призовий фонд якого стано-
вив 700 тисяч доларів США. Примітно, 
що у фіналі Даяна переграла китаянку 
Ван Цян (6:2, 6:1), котра в чвертьфіналі 
змусила зачохлити ракетку Світоліну, 
а в 1/2 фіналу засмутила ще одну зна-
ну тенісистку, тріумфаторку Уїмблдо-
ну та «Ролан Гарроса» — іспанку Гар-
біньє Мугурусу.
 Словом, Ястремська неабияк здиву-

вала тенісний бомонд, змусивши його 
говорити про народження нової зір-
ки. Не дивно, адже, перемігши у Гон-
конзі, Даяна стала лише другою теніси-

сткою поміж тих, хто народився після 
2000 року, кому вдалося виграти турнір 
WTA.
 Слід визнати, що успіх до юної оде-

ситки прийшов аж ніяк не випадково. 
Змагаючись поміж юніорів, вона двічі 
грала в фіналах турнірів iз серії Вели-
кого шолому. При цьому свій дебютний 
поєдинок на дорослому рівні Даяна про-
вела в 16 років, досягши, в підсумку, 
за короткий проміжок часу серйозного 
прогресу.
 Так, за темпами виграшу свого пер-
шого титулу WTA Ястремська на кіль-
ка місяців випередила нинішню при-
му вітчизняного тенісу, тож, не виклю-
чено, що зовсім скоро Даяна зможе пе-
ревершити здобутки Еліни Світоліної. 
Останнім часом перша ракетка України 
втратила той ігровий тонус, який дозво-
лив їй потрапити до когорти «топових» 
гравців. За останні кілька місяців вона 
вдруге оголосила про припинення спів-
праці зі своїм персональним наставни-
ком і, загалом, ризикує не потрапити 
на підсумковий турнір року, виступ на 
якому Світоліна назвала головним за-
вданням 2018 року.
 У так званій Чемпіонській гонці Елі-
на наразі посідає сьоме місце, однак її 
шанси залишитися в першій вісімці 
виглядають вельми скромно. Можли-
востей поповнити свій очковий доробок 
в української прими вже не буде, нато-
мість її найближчі конкурентки — Ка-
роліна Плішкова та Кікі Бартенс — на 
турнірах у Москві та Люксембурзі ма-
тимуть достатньо підстав для кваліфі-
кації на «Підсумки року». ■

Юна Даяна Ястремська сенсаційно виграла турнір WTA в Гонконзi й стала 66-ю ракеткою планети.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

ТЕНІС

Третьою будеш?
18-річна Даяна Ястремська відсвяткувала перший тріумф на дорослому рівні, 
а прима вітчизняного тенісу може не потрапити на підсумковий турнір року

■

Григорій ХАТА

 Напевно, символічно, що пе-
рервати затяжну серію невдач у 
Лізі чемпіонів запорізький «Мо-
тор» зумів під орудою наставни-
ка, котрий для найсильнішого 
вітчизняного клубу вважається 
повністю своїм і рідним. Почина-
ючи зі свого заключного поєдин-
ку в попередньому розіграші ЛЧ, 
«мотористи» програли на між-
народній арені п’ять матчів пос-
піль, що, в підсумку, призвело до 
відставки польського наставни-
ка Патріка Ромбеля з поста голо-
вного тренера запоріжців.
 Відтак рятувати ситуацію 
в «Моторі», котрий після чоти-
рьох поєдинків, зіграних в еліт-
ній групі гандбольної суперліги, 
опинився на дні турнірної табли-
ці, покликали Миколу Степан-
ця.
 Саме він працював з запорізь-
ким колективом до приходу в 
клуб Ромбеля, відтак добре знав, 
що потрібно колективу для його 
швидкої реанімації.
 Не секрет, що клубне керів-
ництво «мотористів» на чолі з 
В’ячеславом Богуслаєвим — 
люди вимогливі й неабияк амбіт-
ні, відтак не звиклі бачити своє 
дітище в аутсайдерах.
 Звісно, змінивши місце своєї 

турнірної прописки в ЛЧ, «Мо-
тор» так само автоматично підви-
щив і ймовірність своїх єврокуб-
кових невдач, адже собі в супер-
ники по «пульці» отримав ко-
манди екстра-класу.
 Чемпіони Франції, Данії, 
Угорщини та Німеччини — 
«ПСЖ», «Скьєрн», «Пік Се-
гед», «Фленсбург», відповідно, 
— на старті групового етапу ЛЧ-

2018/2019 серйозно вдарили по 
амбіціях найсильнішої команди 
країни, змусивши керівництво 
клубу екстрено зробити рятівні 
кроки.
 Попри свою зайнятість у та-
борі національної чоловічої збір-
ної України, де наставник пра-
цював асистентом Сергія Бебеш-
ка, Микола Степанець не зміг 
відмовити в допомозі своєму рід-

ному клубу, з яким він, до слова, 
в 2016 році підкорив наразі най-
вищу єврокубкову вершину, дій-
шовши до 1/8 фіналу Ліги чем-
піонів.
 У сезоні 2018/2019 років про 
участь «Мотора» в «плей-оф» су-
перліги наразі не йдеться, адже 
однієї перемоги замало для того, 
аби претендувати на місце в пер-
шій шістці, котра за підсумками 

групового раунду отримає право 
на «стикові матчі».
 Водночас успіх у матчі із 
«Загребом» дозволив запорізь-
кому колективу залишити ос-
таннє місце в октеті «В». І, що 
головне, додав команді Степан-
ця впевненості у власних силах. 
«Ця перемога нам була потрібна, 
як повітря», — сказав після де-
бютного в євросезоні успіху гра-
вець «Мотора» Ігор Сорока.
 За словами російського легіо-
нера «мотористів», хорватський 
колектив є прямим конкурентом 
запоріжців у боротьбі за місце в 
зоні «плей-оф», відтак перемога 
над чемпіоном Хорватії — хоро-
ший початок справи. «Головне, 
що ми почали вигравати. Далі 
буде краще», — передбачив Со-
рока.
 У матчі проти «Загреба», ок-
рім польових гравців, одразу 
п’ятеро з яких закинули біль-
ше трьох м’ячів, за «Мотор» ви-
сокою продуктивністю відзначи-
лися і його голкіпери — Комок 
та Кірєєв. «Перш за все я вдяч-
ний команді, адже перемога — 
це їхня заслуга, адже я в коман-
ді зовсім мало часу. Видно, що 
хлопці засумували за успішни-
ми матчами», — наголосив Сте-
панець. ■

ГАНДБОЛ

«Головне, що почали вигравати»
Найсильніший гандбольний клуб країни здобув дебютну перемогу в елітному раунді 
Ліги чемпіонів

■

Білоруський легіонер «Мотора» Борис Пуховський став найрезультативнішим у команді в переможному 
матчі ЛЧ проти «Загреба».
Фото з сайта ГК «Мотор».

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Гру-
повий етап. 5-й тур. Група В. «Мо-
тор» (Україна) — «Загреб» (Хор-
ватія) — 35:27 (17:13; Пуховський 
(7), Бабічев (6) — Павлетич (10)).
 Турнірне становище: «ПСЖ», 
«Пік Сегед» — 10, «Скьєрн» — 5, 
«Нант», «Фленсбург» — 4, «Загреб» 
— 3, «Мотор», «Цельє» — 2.

■
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Посол Естонії: Майбутнє України важливе для нас
Про гібридні загрози для Прибалтики з боку Росії, підтримку нашої країни на шляху до НАТО і українсько-
естонську економічну співпрацю
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соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Привіт, Моню, ну розпові-
дай, як справи?
 — Нічим тебе порадувати, все 
добре.

* * *
 Розмовляють два бізнесмени. 
Один питає:
 — Як справи?
 — Погано. Відкрив новий су-
пермаркет, народ так і пре.
 — Що ж тут поганого?
 — Так він пре все, що погано 
лежить.

* * *
 — Чому ти не одружишся?
 — Ніяк наречену не знайду. Всі 
вони матері не подобаються.
 — А ти знайди схожу на матір.
 — Знайшов, так батько скан-

дал закотив.

* * *
 Підходить мужик до дзеркала: 
очі маленькі, вуха великi, ніс кар-
топлею, ноги короткі. Озирається на 
сплячу довгоногу красуню:
 — Це ж треба так гроші люби-
ти!

* * *
 — Чого тебе не видно на роботі 
вже п’ять днів?
 — Шеф сказав, що п’яним 
можу не приходити.

* * *
 Розмовляють два приятелi:
 — Ти своєму синові математи-
ку зробив?
 — Так.
 — Дай списати.

По горизонталі:
 1. Столиця Франції. 4. Товкачик, 
яким розтирали в макітрі мак, пшоно 
тощо. 8. Річка в Росії, притока Волги. 
9. Один із міфічних братів-засновни-
ків Риму. 10. Найвища гора Західної 
Європи. 11. Столиця Португалії. 12. 
Металева підставка, на якій клепають 
косу. 14. Місто на Тернопільщині, де у 
1649 році було укладено мирний до-
говір між Богданом Хмельницьким та 
польським королем Яном Казиміром. 
17. Курортне місто в Криму. 21. Стар-
ший син Кайдашів, персонаж повісті 
Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева 
сім’я». 23. Найвища гірська вершина 
світу. 25. Тітка Проні Прокопівни з ко-
медії Михайла Старицького «За двома 
зайцями». 26. Община, якою живуть 
мандрівні роми. 27. «Той, що греблі ..., 
персонаж драми-феєрії Лесі Українки 
«Лісова пісня». 28. Перерва у виставі 
чи концерті. 29. Французьке місто, де 
Анна Ярославівна вінчалася з фран-
цузьким королем Генріхом І. 
По вертикалі:
 1. «..., ... від сусіда до нас. Сусід-
ський легіню, сусідський легіню, чом 
не йдеш до нас?» (Народна пісня). 
2. Професія, фах. 3. Розрізана вздовж 
труба як пристрій для зсипання зерна чи 
зливання води. 4. Викопна велика тва-
рина з бивнями і хоботом, на яку полю-
вали наші далекі предки. 5. Людоїд. 6. 

«... на черешні, голубка на вишні. Ска-
жи, мій миленький, що маєш на мислі». 
(Народна пісня). 7. Ім’я радянської ак-
триси, зірки фільмів «Молода гвар-
дія», «Діамантова рука» та «Комі-
сар». 13. Останній головнокомандувач 
УПА. 15. Декоративний шалик із пір’я. 
16. Позика під заставу землі чи майна. 
18. Популярний чоловічий журнал. 19. 
Найяскравіша зірка в сузір’ї Скорпіона. 
20. Французький філософ і математик, 
основоположник аналітичної геометрії. 
21. Замкнена соціальна група людей, 
яка досі поширена в Індії. 22. Незакон-
не заволодіння чужим майном на під-
ставі сфабрикованих судових рішень. 
24. Біблійна героїня, яка врятувала 
євреїв від винищення в Персії. ■
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Дара ГАВАРРА

 Прихильники творчості амери-
канської акторки, співачки, дизай-
нерки, моделі, продюсера та ще й до 
всього посла доброї волі ЮНІСЕФ 
Селени Гомес забили тривогу, коли 
двічі за тиждень красуню госпіталі-
зували. Спочатку у співачки погір-
шився загальний стан через низь-
кий рівень лейкоцитів у крові. 
Близькі їй люди тут-таки поспіши-
ли покласти її у шпиталь Лос-Анд-
желеса, але вже за кілька днів Се-
лену виписали звідти. А ще за кіль-
ка днів після цього довелося знову 
звертатися до лікарів, адже рівень 
лейкоцитів продовжував падати, а 
емоційний стан Селени ставав ще 
більше нестабільним. Усе закінчи-
лося нервовим зривом після того, як 
їй заборонили покидати лікарню. 
 Зараз співачка перебуває у 
психіатричній лікарні на Східно-
му узбережжі, де проходить діалек-
тичну поведінкову терапію, яку ви-
користовують для профілактики 
психічного здоров’я. Нагадаємо, 
Гомес лікувалася від вовчанки, а та-
кож пережила операцію з пересад-

ки нирки. Про те, що ста-
ло причиною ниніш ньої 
ситуації з її занедужан-
ням, можна лише здога-
дуватися. Подейкують, 
що причиною міг стати її 
коханий, Джастін Бібер, 
з яким вона не так давно 
розлучилася, а букваль-
но в середині вересня він 
майже  таємно одружив-
ся з племінницею зірко-
вого Алека Болдуїна Хей-
лі Болдуїн (про що актор 
обмовився журналістам, 
перебуваючи на врученні 
премій «Еммі-2018»).  
 Хоч як би там було, але 
Селена нещодавно зробила 
запис у своєму «Інстагра-
мі», що оголошує перерву в 
спілкуванні в соцмережі: «...
Я вдячна за можливість бути 
почутою... Потрібно трошки 
доброти і підтримки! Просто 
пам’ятайте — негативні ко-
ментарі можуть дуже нашко-
дити почуттям будь-якої люди-
ни». Невже нашкодили?.. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 У прісних водах Темзи поселилося чудо-
юдо риба-кит. Цьому ссавцю екологи навіть 
ім’я дали — Бенні. Як білуга потрапила до цієї 
головної водної артерії Великої Британії, сказа-
ти важко, але їй там так сподобалося, що вона 
не збирається, принаймні поки що, залиша-
ти цю «територію» і виходити в море. І все би 
нічого, але така велика тварина створює ней-

мовірні труднощі для судноплавства, яке до-
сить активне у водах Темзи.
 Уже два тижні кит тримає у напрузі влас-
ників суден, адже транспортним засобам важ-
ко обминати тварину, не знаючи точно її міс-
цезнаходження, а екологи, в свою чергу, та-
кож тримають їх у напрузі, намагаючись за-
боронити взагалі судноплавство у фарватері 
Темзи або суттєво його обмежити, побоюючись 
за життя кита. Коли ж власники суден запро-

понували екологам якимось чином доправи-
ти тварину у відкрите море, ті відповіли, що 
впіймати білугу в тенета і «транспортувати» 
у відкрите море — небезпечно для життя ос-
танньої. Таке-от замкнене коло. Тож довелося 
охоронцям довкілля відстежувати координати 
переміщення білуги у річці за допомогою гід-
ролокатора і передавати їх на кораблі, аби ті 
прокладали свій шлях так, щоб не нашкодити 
Бенні. ■

ЧУДО-ЮДО

У водах Темзи поселився кит
Екологи й судноплавці не можуть із ним упоратися

■

Селена Гомес.❙

ДУШЕВНІ СПРАВИ

Селена Гомес 
потрапила у лікарню
Перевтома чи таки кохання?

■

18 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +6...+8,  удень +18...+20. 

Миргород: без опадiв. Уночi +6...+8,  удень +19...+21.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +6...+8,  удень +18...+20.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10,  удень +18...+20.

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