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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,202 грн 

1 € = 32,097 грн

1 рос. руб. = 0,428 грн

Лідер «Мерседеса» 

вчетверте за п’ять років 

став найкращим пілотом 

«королівських» перегонів

Керівництво «Укрпошти» вимагає 

чергового підвищення тарифів на власні 

послуги — у випадку відмови погрожує 

масовими скороченнями відділень 

та листонош, а також планує припинити 

обслуговування пенсіонерів

стор. 4» стор.15»

Пентагон відправить 

військових до кордону з 

Мексикою, куди незабаром 

дістанеться чисельна 

колона мігрантів
стор. 6»

Пішки на штурм 
США

Новації в армійському меню особливо до вподоби дівчатам.
Фото з сайта mil.gov.ua.
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Народження 
легенди

стор. 3»

Шантаж — і нічого особистого!

А обід iз бананами 
— за розкладом
50 військових частин перейшли на нову систему харчування
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«Із точки зору військовикiв ситуація в Азовському морі, яка відбувається, дуже 
напружена. Як уже повiдомила Держприкордонслужба, там перебуває близько 
120 кораблів і катерів, але тих, які можуть діяти або обслуговувати судна і мають 
озброєння, — лише 36, а тих, які мають достатньо озброєння, — 24».

Ігор Воронченко
командувач Військово-Морських сил України

УКРАЇНА МОЛОДА

«КРИМНАШ»

«Екстремісти» 
приснились... 
Окупаційна влада 
хоче націоналізувати 
майно Меджлісу 
кримськотатарського 
народу
Ірина КИРПА

 Поплічники Кремля, який захопив 
український півострів, планують пе-
редати майно Меджлісу кримськота-
тарського народу підконтрольному Росії 
Духовному управлінню мусульман Кри-
му (ДУМК). Як заявив  «глава» російсь-
кого уряду Криму Сергій Аксьонов, така 
ініціатива прозвучала на Курултаї (на-
ціональному з’їзді) мусульман Криму, 
скликаному російським ДУМК 27 жов-
тня. Знову переобраний на посаді хад-
жі Еміралі Аблаєв вважає, що всі будів-
лі Меджлісу мають перейти під пряме уп-
равління мусульманського духівництва 
півострова.
 Сергій Аксьонов заявив, що для ньо-
го Меджліс — ворожа організація, яка 
бажає зла Республіці Крим, тому й захо-
ди будуть відповідні. Чиновник пообіцяв 
пізніше оприлюднити перелік об’єктів 
власності Меджлісу, що потрапляють під 
націоналізацію, а також план дій окупан-
тів щодо благодійного Фонду «Крим».
 — Я спокійно сприйняв чергову про-
вокацію окупантів, тому що впевнений: 
після деокупації півострова все майно 
повернеться у право власності наших ор-
ганізацій, — заявив засновник Меджлісу 
та БФ «Крим» Мустафа Джемілєв. — Ве-
лика частина майна була придбана на по-
жертви наших друзів у Туреччині, США 
та Румунії й слугувала місцем вільного 
збору людей з метою спілкування й во-
лонтерської діяльності.
 Ще за два роки до того, як Верхов-
ний суд Криму визнав Меджліс кримсько-
татарського народу екстремістською ор-
ганізацією та заборонив його діяльність 
на півострові, у 2014 році підконтрольний 
Росії Арбітражний суд Криму ухвалив рі-
шення про вилучення будівель Меджлісу 
на користь Російської держави.
 Активісти кримськотатарської ор-
ганізації були змушені виконати рішен-
ня російського Центрального районно-
го суду Сімферополя і залишити цей бу-
динок разом із розташованими там БО 
«Фонд Крим» та редакцією газети «Ав-
дет».
 — Мова йде про анексію не лише пі-
вострова, а й майна корінного населен-
ня Криму, яке також потрапило під оку-
пацію, — заявив громадський захис-
ник Марк Фейгін. — Сам Аксьонов нічо-
го націоналізувати не може, тому що не 
має таких повноважень, рішення прий-
мається винятково на федеральному 
рівні. Юридична процедура націоналі-
зації майна завжди передбачає компен-
сацію та можливість оскаржити дії оку-
пантів через суд. Я впевнений, що справа 
дійде до Європейського суду, який скасує 
протизаконне рішення Аксьонова.
 Члени Меджлісу протягом усього пе-
ріоду анексії Криму Росією виступали з 
проукраїнською позицією. Нагадаємо, 
Мустафі Джемілєву та Рефату Чубаро-
ву на п’ять років заборонили в’їзд на те-
риторію окупованого Криму та Росії. У 
російській в’язниці встигли побувати за-
ступник голови Меджлісу кримськота-
тарського народу Ахтем Чийгоз та його 
колега Ільмі Умеров. Проти кримсько-
татарських активістів окупанти постій-
но порушують сфабриковані криміналь-
ні справи. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 29 жовт-
ня на передовій окупанти 20 
разів відкривали вогонь по 
позиціях наших військ. Оз-
броєння, заборонене Мінсь-
кими домовленостями, про-
тивник при цьому не засто-
совував. Кількість обстрілів, 
у порівнянні з попередньою 
добою, не зросла, але против-
ник збільшив інтенсивність 
застосування стрілецької 
зброї, зокрема й великокалі-
берної.
 Ворог вів вогонь по наших 
позиціях у районах населених 
пунктів Станиця Луганська, 
Верхньоторецьке, Авдіївка, 
Піски, Красногорівка, Ново-
троїцьке, Новомихайлівка, 
Чермалик, Павлопіль, Гну-
тове, Водяне та Лебединсь-
ке. Під час ведення бойових 
дій протягом минулої доби 
одного військовослужбовця 
Об’єднаних сил поранено. За 
даними розвідки, 29 жовтн 
одного бойовика російсько-
окупаційних військ було зни-

щено, ще двох — поранено. 
 Станом на 7-му год. вів-
торка противник зі стрілець-
кої зброї обстріляв позиції на-
ших військ у районі Павлопо-
ля. Втрат серед наших оборон-
ців немає.
 На жаль, неспокійно й на 
Приазов’ї: як заявив команду-
вач Військово-Морських сил 
України Ігор Воронченко, си-
туація в Азовському морі зали-
шається напруженою. За його 
словами, існує ризик ескала-
ції в Приазов’ї, яка на сьогодні 
негативно впливає на безпеку, 
торгівлю та судноплавство. 
 «Із точки зору військо-

викiв ситуація в Азовському 
морі дуже напружена. Як уже 
повiдомила Держприкордонс-
лужба, там перебуває близько 
120 кораблів і катерів, але тих, 
які можуть діяти або обслуго-
вувати судна і мають озброєн-
ня, — лише 36, а тих, які ма-
ють достатньо озброєння, — 
24. Ми наростили зусилля, ми 
перекинули туди поки що ка-
терну групу, яка вже виконує 
завдання бойової служби», — 
заявив Воронченко.
 Додамо, що в Європарла-
менті також закликали краї-
ни — члени Європейського 
Союзу — бути готовими по-

силювати санкції проти РФ 
у разі загострення ситуації в 
приазовському регіоні.
 Нагадаємо, що ще з квіт-
ня 2018 року Росія почала 
влаштовувати провокації в 
Азовському морі, захоплюю-
чи судна, що прямують у пор-
ти Бердянська та Маріуполя 
під час їх проходу через Кер-
ченську протоку.
 При цьому агресивні дії 
російської сторони супере-
чать міжнародному догово-
ру, згідно з яким Азовське 
море є водами внутрішньо-
го користування як для Ук-
раїни, так і для РФ, і його мо-
жуть вільно використовувати 
обидві країни.
 У зв’язку з цим Україна 
веде переговори з ЄС і США 
про запровадження санкцій 
проти Росії у відповідь на бло-
каду Азовського моря.
 Крім того, РНБО затверди-
ла комплекс заходів щодо за-
хисту національних інтересів 
в акваторії Чорного і Азовсь-
кого морів і у Керченській 
протоці. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Підвищуючи ціну на газ, влада робить 
неконкурентною продукцію вітчизня-
них підприємств, що призводить до втра-
ти ринків, зменшення зарплат і скорочен-
ня робочих місць. На цьому наголосив лі-
дер Радикальної партії на швейній фаб-
риці «Славна» у місті Сміла Черкаської 
області, що спеціалізується на виробах 
медичного призначення одноразового 
використання. Політик переконаний: 
збільшення вартості газу вдарить, перш 
за все, по промислових підприємствах 
і вони змушені будуть скорочувати ви-
робництво, що негативно позначиться 
на економіці країни.
 «16 тисяч гривень за тисячу кубів 
газу означає, що собівартість марлі, яку 
тут роблять, буде на 15-20% дорожча. 
Підприємство виготовлятиме менше про-
дукції, менше її продаватиме і працівни-
ки отримуватимуть менші зарплати. Ось 
чому я вимагаю від влади зниження ціни 
на газ — щоб продукція була дешевшою, 
а в людей були більші зарплати. Висока 
ціна на газ — це знищення нашого про-
мислового потенціалу, закриття підпри-
ємств, скорочення робочих місць, без-
робіття і слабка Україна. Зниження ціни 
на газ — це відновлення нашої економі-
ки, нові робочі місця і підвищення за-
робітних плат. Керівник цього підпри-
ємства повинен платити не 16 тисяч гри-
вень за тисячу кубів газу, а вдвічі менше, 
щоб зекономлені з кожного куба 8 тисяч 
гривень віддавати людям на зарплати», — 
заявив Ляшко.
 Лідер РПЛ стверджує, що підвищен-
ня ціни на газ потягне за собою підвищен-
ня цін на все інше: ліки, продукти харчу-
вання, проїзд, одяг, а більшість українців 
і так за межею бідності.
 «Влада нам розповідає, що ціна на газ 
має бути європейська. Нехай дадуть ук-
раїнцям європейські зарплати, тоді вони 
платитимуть за європейськими цінами за 
газ. Натомість у Німеччині зарплата — 4 
тисячі євро, а в Україні — 270 євро. Тобто 
зарплати українські, а в деяких навіть аф-
риканські, а за газ кажуть платити по-єв-
ропейськи. Після президентських виборів 
ми знизимо ціни на газ удвічі. Якщо влада 
цього не зробить, це зроблю я, бо справж-
ня ціна на газ — близько 4 тисяч гривень. 
Ця вартість газу дозволить «Нафтогазу» 

заробляти і не бути збитковим. А не так, 
як зараз — «Нафтогаз» тільки у минуло-
му році заробив 48 мільярдів гривень. За 
чий рахунок? За рахунок кожного ук-
раїнця. Вони собі мільярди прибутків 
заробляють, щоб виписувати «косміч-
ні» премії, а мільйони людей повинні 
жебракувати, щоб заплатити за «кому-
налку». Ми змінимо цю політику!», — 
підкреслив народний депутат.
 Підвищення зарплат дасть мож-
ливість отримувати українцям нормаль-
ні пенсії, зазначив Олег Ляшко, а це ста-
більна старість для мільйонів майбутніх 
поколінь.
 «Як у Крилова: «Лето красное пропе-
ла, оглянуться не успела, как зима катит 
в глаза». Сьогодні всі молоді та красиві, а 
завтра — вже пенсія. Мені теж, наче вчо-
ра було 25, а зараз — 46. Я хочу, щоб у вас 
була достойна пенсія і ви не плакали, як 
бабусі і дідусі сьогодні. Вони все життя 
пропрацювали, а нині у смітниках ри-
ються, пляшки збирають і їх здають, бо 
пенсія — 1,5 тисячі гривень. І не тому, 
що не працювали, а тому, що отримува-
ли копійчані зарплати або не були офор-
млені офіційно. В Україні мала зарпла-
та — людина поїхала у Польщу, зароби-
ла там 500 євро. Але ні трудового стажу, 
ні нормальної пенсії потім не буде. Тому 
я і добиваюся підвищення зарплат, щоб 

у вас були достойні пенсії і ви згадува-
ли, що при Президенті Ляшку заробили 
і пенсію, і зарплату, і в дітей є майбут-
нє», — зауважив лідер РПЛ.
 Крім того, Олег Ляшко вимагає де-
ржавної підтримки профтехосвіти, щоб 
такі фабрики мали більше кваліфікова-
них кадрів.
 «Усі хочуть бути юристами, еконо-
містами, міністрами і президентами, а 
потім стоять на базарах iз тими диплома-
ми, а робочу людину не знайдеш сьогод-
ні через малі зарплати. Всі їдуть працю-
вати по Польщах та Португаліях. Я хочу, 
щоб українці працювали і заробляли в 
Україні, а не шукали кращої долі по за-
кордонах і бачили дітей раз на рік на Різ-
дво чи Великдень. Тому треба відновити 
державне фінансування профтехосвіти і 
піднімати зарплати трудовим людям», — 
зазначив політик.
 Лідер РПЛ оглянув виробництво, 
привітався з кожною працівницею фаб-
рики та запевнив, що й надалі бороти-
меться за їхнє достойне життя.
 «На цьому підприємстві — все сте-
рильно. І нам треба, щоб в Україні влада 
була така ж стерильна, як ці серветки, бо 
багато мікробів у владі, які розводять вся-
кі «гангрени» на «тілі» держави. Менше 
мікробів у владі — більше зароблятимуть 
українці!» — підкреслив Ляшко. ■

НА ФРОНТІ

Неспокій на морі
Існує ризик ескалації в Приазов’ї, 
заявив командувач ВМС України 
Воронченко

■

ВИХІД Є

Ціну на газ — знизити, зарплати — підняти
Олег Ляшко розповів, як відбити «газовий удар» по підприємствах

■

Олег Ляшко хоче, щоб влада була «стерильною» і чистою, як серветки, 
що виготовляють на фабриці в Смілі.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Голодний солдат — злий солдат, цю істину навряд 
чи хтось заперечить із тих, хто колись служив чи слу-
жить в армії зараз. Зрозуміли це й «зверху» армійсь-
кі керманичі — ще у вересні 2015 року розпочали пі-
лотний проект реформи продовольчого забезпечення 
в ЗСУ: першими «ластівками» стали львівська На-
ціональна академії сухопутних військ та одна з вій-
ськових частин Західної військово-морської бази в 
Одесі. Експеримент у цих частинах офіційно було за-
вершено в грудні 2016 року, а вже у січні 2017 року 
міністр оборони Степан Полторак підписав Концеп-
цію реформування системи продовольчого забезпе-
чення Збройних сил України до 2020 року.
 Тобто ще у минулому році відбувалася планова ре-
алізація реформи, поетапний перехід на нову систему 
харчування усієї армії (у 2017 році з запланованих 23 
частин на нову систему харчування перейшли 22).
 Цими днями Головне управління розвитку та суп-
роводження матеріального забезпечення ЗСУ звітува-
ло, що минулий «тиждень пройшов під бурхливі реак-
ції щодо переходу 50 військових частин на нову систе-
му харчування за Каталогом продуктів». «Харчові ти-
ловики» зазначили, що багато фото і відео розійшлися 
соціальними мережами з позитивними відгуками й 
нарешті в армії кардинально змінилось харчування: 
з’явились екзотичні фрукти, більше свіжих овочів, 
йогурти та вибір страв на прийом їжі.
 Як стверджують чиновники, покращений раціон 
харчування з’явився у бойових бригадах, зокрема й 
тих, які боронять нашу країну на сході України. Але 
не обійшлося й без конфузу, адже не все й усім це подо-
бається, тим паче, що реальні зміни у військах не при-
носять жодних преференцій тим, хто нічого не зробив 
для цього покращення. Так, наприклад, зараз поши-
рюється месенджерами та соціальними мережами ві-
део начебто звернення військовослужбовця до Прези-
дента України з передової стосовно нової системи хар-
чування.
 На відео чоловік у балаклаві показує, що видали з про-
дуктів начебто на передових позиціях. Копирсаючись у 
мішках просто неба, глядачам показують лише те, що хоче 
автор відео, а саме ті продукти, які з’явилися саме за Ката-
логом нової системи.
 Щоб збільшити суспільний резонанс, звісно, пот-
рібно робити звернення до Верховного Головнокоман-
дувача.
 Військовослужбовець на відео, який дійсно є бій-
цем 28-ї механізованої бригади, перебуває на посаді, 
обов’язки якої безпосередньо передбачають відпові-
дальність за матеріальне забезпечення підрозділу. Чому 
його звільнили з попереднього місця служби з Держав-
ної прикордонної служби України — питання не до нас, 
але інформація цікава.
 Але нині цей військовослужбовець, якому інший 
говорить, про що говорити, відверто маніпулює і не по-
казує, що насправді лежить під накриттям. Йому не по-
добається, що видали банани і апельсини. 
 Також основний акцент відео, що немає м’яса, не-
має що їсти, і у всіх своїх порівняннях він постійно змі-
нює кількість людей, на яку видали ці продукти.
 І на цих скріншотах видно, що є картонні ящики, в 
яких лежить саме тушонка, а в інших — ковбаси чи со-
сиски.
 Ще на відео видно мішки з крупами, біленькі та 
чисті, свіжа капуста та ємність iз крабовими паличка-
ми. Там велика купа продуктів для підрозділу, причо-
му для максимум взводу, адже для роти набагато біль-
ше видається продуктів, військовослужбовець нама-
гається переконати глядача та завести в оману, нібито 
вони кинуті напризволяще та нова система харчуван-
ня не принесла змін до забезпечення наших захисників 
на передових позиціях.
 Та хоч як би там було — рух у кращий бік щодо 
харчування військовослужбовців ЗСУ, безумовно, є, 
і, якщо в тій чи іншій частині все ще є якісь «харчові 
проколи», то, швидше за все, — лише тимчасові. ■

Ірина КИРПА

 Херсонський місь-
кий суд 31 жовтня роз-
гляне справу щодо 26-річ-
ної мешканки Скадовсько-
го району, яка намагалася 
позбутися свого тримісяч-
ного малюка. Відомо, що 
раніше її вже притягували 
до кримінальної відпові-
дальності, вела асоціаль-
ний спосіб життя та злов-
живала алкоголем. Усього 
лише рік тому вона вийш-
ла з в’язниці й відразу ж за-
вагітніла. Постійного міс-
ця проживання не мала, у 
шлюбі не перебувала.
 Свій вчинок жінка по-
яснила важкими умова-
ми життя, відсутністю 
чоловіка та власного жит-
ла. Мовляв, виручені гро-
ші витратила б на покуп-
ку будинку, а вже після 
цього завела б нову сім’ю 
та народила б ще діточок.

 У поле зору правоохо-
ронців молода мати пот-
рапила після того, як у 
районі Скадовської райлі-
карні у кінці червня цьо-
го року напідпитку звер-
нулася до випадкового пе-
рехожого з пропозицією 
купити... її дитину. Той 
зволікати не став, на сло-
вах пообіцяв посприяти 
в продажу дитини, а сам 
звернувся у поліцію. Зго-
дом працівники відділу 
боротьби зі злочинами 
встановили, що до проце-
су пошуку потенційного 

покупця горе-мати долу-
чила своїх знайомих, які 
могли б допомогти їй знай-
ти клієнта у Херсоні. Піс-
ля недовгих переговорів із 
переодягненими в цивіль-
не силовиками «бізнесву-
мен» зголосилася про-
дати своє дитя. У зазна-
чений день та час вона 
принесла чужим людям 
свою дитину та оформи-
ла факт купівлі-продажу 
письмово. Жінку схопи-
ли за руку в той момент, 
коли вона вже перерахо-
вувала мічені купюри — 

загалом 210 тисяч гри-
вень. 
 «Ця горе-мати передала 
невідомим людям дитину 
разом з документами і ре-
чами, — розповів тимчасо-
во виконуючий обов’язки 
начальника обласного 
главку поліції Микола 
Цап. — Також вона напи-
сала розписку про те, що 
добровільно відмовляєть-
ся від сина і в подальшому 
не буде пред’являти на ньо-
го ніяких прав...»
 Проти жінки пору-
шили кримінальну спра-
ву за статтею 149 КК Ук-
раїни («Торгівля людьми 
або інша незаконна угода 
щодо людини»). Горе-ма-
тері загрожує від 8 до 15 
років позбавлення волі. 
Притулок для малюка — 
стіни обласного Будинку 
дитини. Швидше за все, 
для нього підшукають но-
вих батьків. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині 47-
річний Михайло Таря-
ник урятував від смер-
ті двох своїх сусідів. Він 
виніс із палаючого бу-
динку 88-річну Марію 
Назаренко та її 59-річ-
ного сина Віктора. 
 Сталося це в селі 
Білозір’я Черкаського 
району, на вулиці Гру-
шевського, 15. Там се-
ред ночі загорівся жит-
ловий будинок цих лю-
дей. 

 Як повідомляють у 
черкаському обласному 
управлінні ДСНС, пер-
шим, помітивши у сусід-
ній хаті вогонь, про по-
жежу рятувальників 
сповістив сусід цієї ро-
дини Михайло Таря-
ник. Водночас, знаючи, 
що в будинку перебува-
ють люди, чоловік ки-
нувся на допомогу. Він 
вибив двері в палаючій 
хаті і побачив на порозі 
непритомного сина гос-
подарки будинку. Чо-
ловік витягнув його на 

свіже повітря і забіг у за-
димлену хату, знайшов 
та вивів на вулицю його 
матір. Уже на подвір’ї 
медики «швидкої», про-
вівши комплекс реані-
маційних заходів, зумі-
ли повернути сина гос-
подині до життя.
 Пожежу, яку спри-
чинила несправна піч, 
спільними діями двох 
караулів 3-ї державної 
пожежно-рятувальної 
частини та аварійно-ря-
тувального загону спец-
призначення обласного 
управління ДСНС було 
ліквідовано. Вогнем зни-
щено покрівлю та части-
ну перекриття хати. Та 
найголовніше — вдало-
ся врятувати людей.
  У сільській раді Бі-
лозірської об’єднаної 
територіальної громади 
називають сусіда-рятів-
ника небайдужою люди-

ною. Кажуть, що років 
із десять тому так само 
врятував на пожежі жін-
ку в селі Лящівка Чор-
нобаївського району.
 Як розповідає «Ук-
раїні молодій» речник 
начальника Головного 
управління ДСНС у Чер-
каській області Костян-
тин Проценко, на Чер-
кащині в сільській міс-
цевості, за статистикою, 
трапляється 80% пожеж 
від загальної кількості. 
Тож наразі обласне управ-
ління ДСНС активно від-
криває місцеві пожеж-
ні команди — недавно 
така подія сталася у селі 
Мартинівці Канівського 
району, а трохи раніше — 
у Гельмязеві Золотонісь-
кого. Загалом у Шевчен-
ковому краї, наголошує 
Костянтин Петрович, уже 
створили 81 місцеву по-
жежну команду. ■

Інф. «УМ»

 Шахтарі чотирьох шахт і струк-
турних підрозділів ВАТ «Лиси-
чанськвугілля» продовжують під-
земний протест дванадцяту добу. 
Про це у «Фейсбуцi» написав голо-
ва Незалежної профспілки гірників 
України Михайло Волинець.
 Так, за його інформацією, вчо-
ра о 10:00 на центральній площі 
міста Лисичанськ було  заплано-
вано мітинг на підтримку гірни-
ків. Після того як одного з протес-
тувальникiв Віктора Саматея під-
няли на поверхню з підозрою на 
пневмонію, на його місце спустив-
ся інший гірник. Зараз 15 гірників 
і народний депутат Сергій Шахов 
(«Наш край») перебувають під зем-
лею на глибині 600 метрів.
 «Уже 12 днів на Луганщині 
шахтарі відмовляються виходити 
на поверхню. Вони перебувають під 
землею на глибині 600 метрів. Те-
пер головна вимога страйку поля-
гає не в погашенні боргів із зарпла-
ти. Шахтарі втомилися від постій-
ної брехні чиновників і обіцянок, 
якими їх годують на різних рів-
нях. Щоразу обіцяючи вирішити 
проблеми, але забуваючи про гір-

ників одразу, як за ними закрива-
ються двері чергового кабінету», 
— сказав нардеп.
 Волинець також нагадав, що на 
шахті імені Капустіна борги не по-
гасили ще за попередні роки. Де-
які за останні чотири місяці не от-
римали жодної копійки.
 «Турбує, що копальнева атмос-
фера там — украй несприятлива, а 
вологість — висока. Посидіти на-
віть у звичайному погребі глиби-
ною лише 3-4 метри впродовж хоча 

б тижня — фізіологічно та психо-
логічно важко. А що говорити, 
коли гірники перебувають у знач-
но небезпечніших умовах на гли-
бині 600 метрів, і на них ще й чи-
нять величезний тиск», — заявив 
Волинець.
 Крім того, вчора гірники шах-
ти імені Мельникова також вдали-
ся до акції протесту, вимагаючи, 
щоб їм повернули зароблене: впро-
довж двох годин перекривали до-
рогу в Лисичанську. ■

ХАРЧОБЛОК

А обід iз 
бананами — 
за розкладом
50 військових частин перейшли на 
нову систему харчування

■ПРОТЕСТ

Гірники ситі брехнею чиновників
До лисичанських шахтарiв, які страйкують під землею 12 діб, спустився 
депутат Сергій Шахов

■

ВЧИНОК

Сусід-рятівник
На Черкащині сміливець виніс 
із вогню двох людей

■

КРИМІНАЛ

Живий «товар»
Суд розгляне справу про продаж 
малюка за 210 тисяч гривень

■

Протест на глибині 600 метрів.❙

ОГОЛОШЕННЯ

 Студентський квиток Національної музичної академії Украї-
ни ім. П. І. Чайковського, серія КВ, №11848943, виданий на ім’я 
Котюха Олександра Сергійовича, вважати недійсним.

■
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Засіб 
від будинку-
привида 
В Україні готують документ, 
який мав би захистити 
інвесторів житлового 
будівництва від фірм-шахраїв
Олег ГАНСЬКИЙ

 В Україні готують новий законопроект, 
який би мав захистити права інвесторів жит-
лового будівництва. Передбачається, що нові 
і чіткі правила гри зрушать із місця трохи за-
стиглий будівельний ринок, дозволять здавати 
більше збудованих об’єктів, що сприятиме роз-
витку економіки.
 На думку заступника міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України Льва Пар-
цхаладзе, документ має убезпечити україн-
ців, які вкладають кошти в нерухомість на 
етапі її будівництва, і врегулювати ринок но-
вого житла.
 Сьогодні величезна кількість наших спів-
вітчизників ще фігурує у переліку ошуканих 
вкладників. Практично в кожному великому 
місті є недобудовані житлові комплекси і бу-
динки, в будівництво яких люди вже вклали 
гроші: як нещодавно, так і до кризи 2008 року. 
Коли квадратний метр коштував суттєво до-
рожче, ніж нині. І люди, що вклали свої гро-
ші у, здавалося б, цілком пристойну новобудо-
ву, взяли для цього банківські кредити. Після 
відмови забудовника виконувати взяті на себе 
зобов’язання, вони опинилися у критичному 
фінансовому становищі. 
 На думку експертів, основна частина недо-
будов була заморожена у кризові роки, коли 
ціни на будматеріали і послуги різко зросли і 
компанії виявилися не в змозі покривати вит-
рати на будівництво за рахунок раніше обу-
мовлених внесків інвесторів. Також пошире-
ною в Україні практикою є відвертий обман па-
йовиків, коли кошти на великому будівництві 
крадуть по мірі зведення кожного наступного 
будинку або секції житлового комплексу. В ре-
зультаті одна або кілька останніх черг будів-
ництва або не починається взагалі, або зводить-
ся не в повному обсязі і заморожується на довгі 
роки.
 Найбільшою проблемою у такій ситуації 
було те, що жодної змоги домогтися справедли-
вості у добросовісного інвестора не було. Право-
охоронці, як відомо, роками шукають відпові-
дальних за недобудови, роками ведуть судові 
розгляди, але інвестори не отримують нічого. У 
рідкісних випадках питання вирішується шля-
хом передачі недобудов іншим будфірмам, які, 
врешті-решт, вводять будинки в експлуатацію. 
Але таких прикладів в Україні небагато.
 Тож новий документ передбачає визна-
чення органу влади, який присвоює житлово-
го комплексу статус «проблемного об’єкта» і 
визначає джерела фінансової компенсації ошу-
каним інвесторам. Для захисту громадян Ук-
раїни, що мають намір вкладати у новобудови, 
пропонується запровадити обов’язкове страху-
вання житлових комплексів на випадок неза-
вершеного будівництва, створення Фонду стра-
хування інвестицій в житло, створення єдино-
го держреєстру договорів інвестування житла, 
що мало би запобігти продажу однієї квартири 
кільком особам. Також хочуть запровадити — 
заборону на будівництво інвестиційного житла 
на орендованій землі та зобов’язання для забу-
довників проводити нульовий цикл будівниц-
тва до початку продажу об’єкта.
 Найголовніше, що для недобросовісних за-
будовників буде запроваджено кримінальну 
відповідальності за грубі порушення прав ін-
весторів. Утім компанії навіть за таких умов 
матимуть змогу уникнути покарання, якщо 
використовуватимуть кілька хитрощів, як 
це вони роблять зараз. Наприклад, продава-
ти квартири на первинному ринку через фір-
ми-прокладки: фінансові компанії, кооперати-
ви тощо, у яких взагалі немає майна і активів. 
Можливість захисту прав інвесторів в такому 
випадку мінімальна. ■

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Монопольне становище 
«Укрпошти» та підкреслено 
легкого ставлення топ–ме-
неджменту компанії до 
своїх посадових обов’язків 
спричинили черговий кон-
флікт: цього разу з віт-
чизняними пенсіонерами. 
Розв’язувати проблему 
взявся сам Прем’єр Воло-
димир Гройсман, який ос-
таннім часом впевнено по-
чуває себе у ролі захисника 
простих українців.

«Ми ще не всі тарифи 
підняли...»
 ПАТ «Укрпошта» може 
припинити доставку пенсій, 
якщо новий тариф на цю пос-
лугу не буде затверджено. Та-
кий ультиматум нещодавно 
висунув генеральний дирек-
тор «Укрпошти» Ігор Смі-
лянський. Пан Смілянський, 
якого у ЗМІ вважають близь-
ким до бізнесмена Ріната Ах-
метова, відомий користува-
чам послуг «Укрпошти» ве-
личезними зарплатами, які 
отримує він та його найбли-
жче оточення,  про що вже 
кілька разів писала «Україна 
молода». Втім, споживачів та 
листонош обурює не стільки 
факт високих зарплат, скіль-
ки контраст доходів перших 
осіб у структурі та рядових 
працівників. 
 Ігор Смілянський за-
явив: новий тариф на достав-
ку пенсій необхідно ухвали-
ти до 1 листопада 2018 року. 
В іншому випадку, вже з 1 
січня 2019 року доставка 
пенсій буде припинена. «Це 
означає, що понад 4,5 млн. 
осіб уже з січня 2019 року 
можуть не одержати свою 
пенсію, оскільки Пенсій-
ний фонд відмовляється оп-
латити хоча б собівартість 
її доставки», — сказав він, 
пояснивши, що Міністерс-
тво інфраструктури як ре-
гулятор ще в листопаді 2017 
встановило новий тариф на 
доставку пенсій, але його не 
узгоджують у Міністерстві 
соцполітики і в Пенсійному 
фонді.
 Із цієї причини за мину-
лий рік, за словами очіль-
ника структури, «Укрпош-
та» зазнала збитків у роз-
мірі одного мільярда гри-
вень. «Але ж це могли бути 
нові сортувальні центри, 
машини і підвищення зар-
плати тим самим листоно-
шам, про які так часто люб-
лять згадувати перед вибора-
ми», — сказав гендиректор.
 Тиск високооплачувано-
го керівництва «Укрпошти» 
на міністерства з вимогою от-
римати більше грошей став-
ся, як відомо, одразу ж після 
того, як підприємство зуміло 
пробити собі підвищення та-

рифів на доставку письмової 
кореспонденції. З 10 вересня 
2018 року ціна на цю послу-
гу зросла на 2 грн., на 3,6 грн. 
— на посилки без оголошеної 
цінності масою до 10 кг в ме-
жах України. Але і це ще не 
все. З 1 січня 2019 року пе-
ресилання письмової корес-
понденції подорожчає ще на 
1 грн. у порівнянні з вересне-
вою зміною тарифу. На 2,4 
грн. підніметься в ціні вар-
тість посилок у межах Ук-
раїни. 
 Зміну тарифів «Укр-
пошта» пов’язує з низьким 
рівнем оплати праці своїх 
співробітників у порівнян-
ні з іншими галузями. «Змі-

ну тарифів буде направлено 
на фінансування фонду оп-
лати праці, насамперед ви-
робничого персоналу, який 
становить близько 90% від 
загальної чисельності пра-
цівників», — пообіцяли в 
компанії. 

Джерело економії — 
зарплата Смілянського
 Пенсійний фонд свою 
відмову платити за вищи-
ми тарифами високоопла-
чуваному менеджменту 
«Укрпошти» пояснив дуже 
просто: грошей для цього 
фонд не має. 
 «З огляду на те, що тариф 
на оплату послуг із доставки 
та виплати пенсій визначено 
у відсотках від суми пенсії, 
яка виплачується, розмір оп-
лати за послуги зростає про-

порційно величині зростання 
пенсійних виплат одержува-
чам через ПАТ «Укрпош-
та». Підвищення тарифу на 
доставку пенсій та грошо-
вої допомоги зумовить до-
даткові витрати на доставку, 
які не передбачені в бюджеті 
Пенсійного фонду України. 
Джерела для їх покриття не 
визначені», — зазначила за-
ступник директора департа-
менту ПФУ Лілія Пухлій.
 За її словами, тарифи на 
оплату послуг, пов’язаних із 
виплатою і доставкою пенсій 
та грошової допомоги насе-
ленню, що виплачуються з 
коштів Пенсійного фонду, 
визначає Міністерство інф-

раструктури за погоджен-
ням з Міністерством еконо-
мічного розвитку і торгівлі 
та фондом.
 Про наслідки, які мог-
ло би мати рішення керів-
ництва «Укрпошти» для 
структури і держави Украї-
на, чесно і відверто сказав 
сам Ігор Смілянський. В од-
ному з інтерв’ю він заявив: 
якщо тариф на доставку не 
буде змінений, «Укрпош-
та» планує «оптимізувати» 
мережу у селах, вибудува-
ну під доставку пенсій. «З 1 
січня 2019 року закриємо 5-
7 тисяч стаціонарних відді-
лень, звільнимо частину ад-
міністративного і виробни-
чого персоналу», — продов-
жив шантажувати керівник 
поштового відомства.
 На сказане вирішив від-

реагувати Прем’єр міністр 
Володимир Гройсман, по-
обіцявши не допустити при-
пинення ПАТ «Укрпошта» 
доставки пенсій українцям і 
запропонував її менеджмен-
ту звільнитися в разі, якщо 
вони не згодні з важливістю 
цієї соціальної функції.
 «Це неприпустимо — не 
доносити пенсії пенсіоне-
рам. Економити нехай почи-
нають з себе — своїх заробіт-
них плат. Якщо менеджмент 
«Укрпошти» не розуміє важ-
ливості соціальної функ-
ції компанії, і це буде їх нез-
мінна позиція — я б радив їм 
усім зібратися, написати за-
яви і перейти на іншу роботу. 
Ми призначали менеджмент 
на конкурсній основі не для 
того, щоб вони брали в заруч-
ники всіх, особливо пенсіо-
нерів», — заявив очільник 
уряду, додавши, що недав-
но в «Укрпошту» направили 
незалежну наглядову раду, 
і уряд планує звернутися до 
неї із проханням дати оцін-
ку ситуації та вплинути на 
керівництво компанії.
 «Пошта буде доставляти 
пенсії, і це принципово важ-
ливо для людей. Українська 
пошта повинна працюва-
ти для українських грома-
дян», — заявив Володимир 
Гройсман. За його словами, 
якщо компанії не вистачає 
коштів — можна подумати 
над розвитком тих напрямів 
діяльності, які перетворять 
«Укрпошту» в прибуткову 
компанію і дозволять пла-
тити співробітникам, на-
самперед, рядовим листо-
ношам гідну зарплату. «Я 
розумію, є проблеми. Але 
я наголошую: ми наймали 
управлінців, щоб вони ці 
проблеми вирішували, а не 
створювали нові», — зазна-
чив Гройсман. ■

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський із зарплатою близько 300 тис. грн. за місяць регулярно 
й активно вимагає підвищення тарифів та ефективно розповідає, чому його відомство 
не може працювати краще.
Фото з сайта censor.net.

❙
❙
❙
❙

БЕЗМІР

Шантаж — і нічого 
особистого!
Керівництво «Укрпошти» вимагає чергового підвищення тарифів на власні 
послуги — у випадку відмови погрожує масовими скороченнями відділень 
та листонош, а також планує припинити обслуговування пенсіонерів

■

 Пошта буде доставляти пенсії, і це 
принципово важливо для людей. Українська 
пошта повинна працювати для українських 
громадян.
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Олена ЯРОШЕНКО

 Україна та Білорусь заці-
кавлені поглиблювати двосто-
ронню торгівлю сільськогоспо-
дарською та харчовою продук-
цією. Очікується також пог-
либлення співпраці за такими 
напрямами, як ветеринарний і 
продовольчий нагляд, племін-
не тваринництво, державне 
сортовипробування та охоро-
на прав на сорти рослин, сіль-
ськогосподарське машинобу-
дування та науково-техноло-
гічна діяльність. Перспекти-
ви співробітництва обговорила 
днями українсько-білоруська 
робоча група у Гомелі. 
 «Між нашими країнами 
відбувається нарощення екс-
портно-імпортного потенціа-

лу в торгівлі аграрною про-
дукцією, успішно реалізуєть-
ся співпраця у рослинництві, 
тваринництві, сільськогоспо-
дарському машинобудуван-
ні, науково-дослідній сфері, 
— підтвердив позитивну ди-
наміку заступник міністра аг-
рарної політики Віктор Шере-
мета. — Домовилися сприяти 
збереженню та нарощуванню 
стабільного взаємного поста-
чання продукції харчової та 
переробної галузей». 
 Найближчим часом білору-
си розглянуть можливість ім-
порту української кукурудзи 
через недостатній її цьогоріч-
ний урожай у Білорусі. А ве-
теринарні служби України 
та Республіки Білорусь про-
довжать роботу щодо внесен-

ня українських підприємств 
до реєстру компаній, які ма-
ють право експорту продукції 
до країн Євразійського еко-
номічного союзу, в тому чис-
лі до Республіки Білорусь. 
Українська сторона запро-

понувала також активізува-
ти взаємовигідне співробіт-
ництво у галузі племінного 
тваринництва (зокрема, у ре-
алізації племінних ресурсів 
ВРХ, овець), а також у галузі 
селекції, насінництва та роз-
садництва і у галузі сортовип-
робування та охорони прав на 
сорти рослин. Обговорили й 
постачання та налагодження 
спільного інвестиційного ви-
робництва пріоритетних видів 
техніки, розширення коопера-
ційних зв’язків між машино-
будівниками обох країн. ■

Оксана СОВА

 Уряд штату Пенджаб в Ін-
дії днями долучився до забо-
рони продажу гербіцидів на 
основі гліфосату, які широко 
використовують для бороть-
би з бур’янами. «Як було ви-
явлено, гліфосат стає причи-
ною виникнення раку. Хімі-
кат також викликає інші про-
блеми зі здоров’ям та може 
пошкодити ДНК людини», 
— заявив представник уряду 
штату. Гліфосат продають під 
різними торговими назвами. 
Тому уряд штату заборонив 
усім виробникам пестицидів, 
маркетологам і дилерам в 
Пенджабі продавати препа-
рати на основі гліфосату. У 
Пенджабі виробляють 50 від-
сотків від усього обсягу про-
довольчих зернових (пшени-
цю і рис) у країні, хоч площа 
штату становить усього півто-
ра відсотка території Індії.
 Першою ж країною в ЄС, 
яка заборонила використан-
ня гліфосату, стала Мальта. 
Тамтешній уряд почав про-
цедуру заборони цієї хіміч-
ної речовини, яка, ймовірно, 
є канцерогенною для люди-
ни згідно зі звітом агентства 
раку Всесвітньої організації 
охорони здоров’я. Мальтій-
ський уряд висловив споді-
вання, що інші європейські 
країни приймуть аналогічне 
рішення, аби зробити сільсь-
ке господарство Європи без-
печнішим та екологічнішим. 
Мальта свого часу стала єди-
ною країною ЄС, яка в червні 
2016 року голосувала проти 
продовження ліцензії на ви-
користання гліфосату, в той 
час як Франція та Німеччина 
утрималися. Згодом Франція 
змінила позицію, виступила 
проти продовження реєстра-
ції на цей гербіцид і розгля-

дає варіант заборони вико-
ристання гліфосату на націо-
нальному рівні. На Мальті ж 
тим часом десятки місцевих 
рад офіційно заборонили ви-
користання гліфосату у своїх 
населених пунктах. А міністр 
довкілля цієї країни країни 
Хосе Еррера заявив, що жорс-
тка позиція Мальти по відно-
шенню до гліфосату базуєть-
ся на принципі обережності: 
потенційно небезпечні речо-
вини не повинні використо-
вуватися, якщо не буде дове-
дено протилежне.
 Що означають перманент-
ні рішення заборонити вико-
ристання гліфосату в різних 
країнах для нас? У нинішніх 
умовах, коли ця речовина міс-
титься у більшості хімічних 
засобів захисту рослин, які 
застосовують неекологічні аг-
рокомпанії, це може обмежи-
ти доступ українського про-
довольства на ринки країн, 
занепокоєних здоров’ям 
своїх громадян. Або суттєво 
підвищити собівартість ви-
рощування олійних і техніч-
них культур. Таку думку сво-
го часу висловила незалеж-
ний консультант, фахівець з 
якості та безпеки продуктів 
харчування Юлія Шулімова-
Мовчан.
 Напередодні слухань цієї 
теми в ЄС свої рекоменда-
ції та висновки подали біль-
ше 40 міжнародних і більше 
70 внутрішньодержавних ор-
ганізацій. Думки тоді розді-
лилися. Такі організації як 
EFSA, FAO, WHO стверджу-
вали, що гліфосат не є канце-
рогенним для людини.
 Але єдиного рішення щодо 
небезпеки і токсичності глі-
фосату досягти не вдається і 
досі. Зокрема, науковці Ні-
меччини, яка зайняла ней-
тральну позицію при голосу-

ванні представників Євросою-
зу, попереджають, що гліфо-
сат провокує хвороби нирок. 
 Тим часом у серпні цьо-
го року суд у Сан-Фран-
циско оштрафував за ви-
користання гліфосату ком-
панію Monsanto на 289 
мільйонів доларів. Вказану 
суму зобов’язали виплатити 
як компенсацію потерпіло-
му з онкологічним захворю-
ванням. На думку присяж-
них, які послуговувалися ек-
спертними думками науков-
ців, значною мірою розвитку 
захворювання сприяв саме 
гербіцид гліфосат, який міс-
титься у виробленому ком-
панією засобі для знищення 
бур’янів. 46-річний потерпі-
лий, який раніше працював 
наглядачем шкільної тери-
торії, використовував цей за-
сіб декілька років, адже ком-
панія не попереджала покуп-
ців своєї продукції про те, що 
гербіциди можуть таким чи-
ном впливати на здоров’я 

користувачів. У липні суд в 
Сан-Франциско прийняв до 
розгляду понад 400 подібних 
заяв щодо Monsanto.
 Експерти досі не мають 
єдиної думки щодо впливу 
гліфосату на здоров’я люди-
ни. Раніше агентство з охоро-
ни навколишнього середови-
ща США і низка регулюючих 
органів у Євросоюзі повідо-
мили про відсутність ризи-
ків розвитку онкологічних 
захворювань  у результаті ви-
користання цього гербіциду. 
Але в 2015 році Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я 
(ВООЗ) заявила, що речови-
на може бути канцерогеном. 
Нагадаємо, гліфосат виник у 
підсумку реалізації проектів 
військових хіміків. Став відо-
мим у контексті застосування 
небезпечного «агенту оранж», 
який розтрушували амери-
канські літаки, аби знищити 
рослинність у місцях перехо-
вування в’єтнамських парти-
зан. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Посвідчення потерпілого від 
Чорнобильської катастрофи (ка-
тегорія 4), серії В-П № 252812, від 
29.12.1993, видане Київською об-
ласною державною адміністра-
цією на ім’я Косянчук Ганни Опа-
насівни, вважати недійсним.

■

НОВИНИ ПЛЮС

Кукурудза відпливає за моря
 За минулий робочий тиждень морпор-
ти України відвантажили на експорт 912 ти-
сяч тонн основних зернових культур, значно 
прискорившись порівняно з попереднім тиж-
нем. Максимальне зростання обсягів експор-
ту спостерігалося по кукурудзі, відвантажен-
ня якої зросло більш ніж утричі: з 158 до 470 
тисяч тонн. Збільшення відвантажень на 37 
відсотків також спостерігалося і по ячменю 
(152 тисяч тонн). Тим часом відвантаження 
пшениці впало на третину, знизившись ми-
нулого тижня до 290 тисяч тонн. Найбільші 
обсяги зернових з 20 по 26 жовтня відванта-
жили порти Миколаїв (456 тисяч тонн) і Оде-
са (125 тисяч тонн). А серед країн-одержу-
вачів українського зерна за підсумками тиж-
ня лідирує Саудівська Аравія з 132 тисячами 
тонн. У трійку найактивніших покупців також 
увійшли Філіппіни і Нідерланди, які імпор-
тували протягом тижня 119 і 84 тисячі тонн 
відповідно.

Молочні приписки
 Європейського рівня ціни на молоко в 
Україні досягли через дефіцит сировини, а 
дані Держстату щодо обсягів внутрішнього 
виробництва молока суттєво завищені че-
рез викривлення інформації. Таку думку го-
лова ради директорів Спілки молочних під-
приємств України Вадим Чагаровський вис-
ловив під час Challenge АГРО: «Тільки че-
рез переробку можна дати додану вартість 
аграрній галузі, від молока до розвитку тех-
нологій. На жаль, лише кілька потужних ком-
паній отримують сьогодні додану вартість, 
решта працює за нормами минулого сторіч-
чя». За словами експерта, маленька Нова 
Зеландія виробляє 22 мільйони тонн моло-
копродукції, країни Прибалтики за два роки 
переорієнтувались на світовий ринок, вироб-
ляють концентрати й високорозчинне моло-
ко. А у нас немає інвестицій у модернізацію 
галузі. «Мине 5-6 років, і матимемо на по-
лицях лише польські чи чеські молочні про-
дукти. Бо наша неконкурентоздатна молоч-
на галузь просто зникне», — застерігає Ва-
дим Чагаровський. З його слів, на модерні-
зацію молочної галузі Польща отримала від 
ЄС 24 мільярди евро, стала лідером галузі 
в Європі. Паралельно ЄС за останні 10 років 
інвестував у молочну галузь Німеччини 68 
мільярдів евро, а у Франції — 56 мільяр-
дів евро. Тим часом через низьку купівель-
ну спроможність українці споживають у се-
редньому вчетверо менше молочних продук-
тів, ніж потрібно для повноцінного розвитку 
організму.

Не передати б куті меду
 Виробники меду відмовляються прода-
вати мед експортерам в очікуванні кращої 
ціни. Через це виникла загроза, що Україну 
виключать зі світового ринку меду, застері-
гає голова асоціації «Укрбджолопром» Ва-
лерій Домбровський. «Я на боці тих, хто ек-
спортує мед. Але якщо не виконувати кон-
тракти, ми випадемо зі світових ринків, 
чого тільки й чекають країни-конкуренти», 
— каже Домбровський. Останніми роками 
Україна стабільно утримувала першість із 
виробництва меду в Європі завдяки якості. 
Але на тлі бюрократичної неузгодженості 
високі внутрішні стандарти можуть зігра-
ти з українським ринком меду злий жарт. 
«Діастазне число меду, виробленого в Ук-
раїні, — 25-50, рівень вологості — 17-21. 
Ми єдина держава у світі, яка занижує по-
казники нашого супер-стандарту. Нам про-
понують встановити діастазне число 5, а 
показник вологості на рівні 25, — але це 
вже цукровий сироп. За умовами угоди з 
Євросоюзом про зону вільної торгівлі — 
скільки ми вивезли, стільки нам мають пра-
во завезти. У підсумку ми вивеземо мед із 
діастазою 25-50, вологістю 17-21, а отри-
маємо в яскравій упаковці цукровий си-
роп», — пояснює ринковий дисбаланс Ва-
лерій Домбровський.

■

ДОВІДКА «УМ»

 Частка Білорусі у загальній структурі зовнішньоторговельного обігу про-
дукції агропромислового комплексу України за січень-серпень 2018 року 
становить 2,7%. Товарообіг між Україною та Білоруссю за січень-серпень 
2018 року становить 410,2 млн. дол. США (збільшився на 25,1 відсотка, або 
на 82,3 млн. дол. США порівняно з аналогічним періодом 2017 року). Екс-
порт української сільськогосподарської продукції до Білорусі за січень-сер-
пень 2018 року становить 379,4 млн. дол. США (показник збільшився на 
23,6 відсотка, або на 72,4 млн. дол. США проти січня-серпня 2017 року). 
Імпорт сільськогосподарської продукції з Білорусі за січень-серпень 2018 
року становить 30,8 млн. дол. США (показник збільшився на 46,9 відсотка, 
або на 9,8 млн. дол. США проти січня-серпня 2017 року).

■

СПІВПРАЦЯ

Домовляємося з Білоруссю
Товарообіг із північною сусідкою збільшився на чверть

■

НЕБЕЗПЕКА

Гліфосат під 
забороною
Окремі країни відмовляються 
застосовувати небезпечні хімічні 
речовини

■

Небезпека для здоров’я від застосування гліфосату не знімається
навіть максимальною автоматизацією його внесення.
Фото з сайтів ukragroconsult.com, elcorreodelsol.com.

❙
❙
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МАХІНАЦІЇ

Як українці 
болгарами 
ставали... 
У Болгарії викрили чиновників, 
які торгували паспортами
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Болгарії правоохоронці викрили корумпованих чи-
новників, які за грошову винагороду допомагали тися-
чам іноземців iз країн, які не входять до ЄС, отримати 
болгарські паспорти. Генеральна прокуратура Болгарії 29 
жовтня заявила, що проводить розслідування щодо спів-
робітників відомства у справах болгар, які проживають за 
кордоном, повідомляє Бі-Бі-Сі.
 Схема полягала в тому, що корумповані чиновни-
ки видавали бажаючим потрапити до ЄС посвідки про 
їхнє болгарське етнічне походження, а на підставі такої 
посвідки вже можна отримати, згідно iз законодавством 
Болгарії, паспорт цієї країни. Підозрюваних осіб звину-
вачують у корупції, підробці документів, зловживанні 
службовим становищем та створенні кримінального уг-
руповання.
 Ставши громадянами Болгарії, покупці паспортів 
могли вільно пересуватися та проживати і працювати на 
території ЄС. За даними ЗМІ, клієнтами були переважно 
громадяни України, Молдови та Македонії. У цих країнах 
проживають великі етнічні болгарські меншини.
 За даними правоохоронців, підозрювані отримували 
близько п’яти тисяч євро за одну підроблену довідку про 
«болгарське коріння», а на тиждень їх видавали близько 
тридцяти. Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція затри-
мала керівника відомства у справах болгар, які прожива-
ють за кордоном, та близько 20 інших підозрюваних.
 Нагадаємо, з 2007 року Болгарія є членом ЄС. За ос-
танні десять років, за даними міністерства юстиції Бол-
гарії, країна видала близько 115 тисяч паспортів інозем-
цям з болгарським корінням. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС 

Венеція під водою
 Італія потерпає від негоди — в більшості регіонів краї-
ни оголошено штормове попередження, сотні шкіл закри-
то, щонайменше дев’ятеро осіб загинули та десятки отри-
мали поранення. Влада італійської Венеції заявила, що 70 
відсотків міста опинилися під водою, висота стояння якої 
піднялася до позначки 149 сантиметрів над рівнем моря. 
Місто, що пронизане каналами, через погодні умови часто 
зазнає підтоплень, але нинішній рівень води є вкрай ви-
соким, зазначає агенція «Ассошiейтед Пресс». Синопти-
ки передбачають, що він найближчим часом може підня-
тися навіть до 160 сантиметрів. Нинішній рівень води, за 
даними служби статистики міста, є найвищим iз листопа-
да 2012 року. А до 160 сантиметрів вода у Венеції востан-
нє підіймалася у грудні 1979 року. Губернатор області Ве-
нето Лука Дзайя заявив, що масштаб повені  може досяг-
нути рівня 1966 року, коли затопило Венецію та Флорен-
цію.

Аварія в Мурманську
 Одна людина зникла безвісти, двоє перебувають у 
реанімації, ще двоє отримують допомогу амбулатор-
но в російському місті Мурманськ після того, як єдиний 
російський авіаносний крейсер «Адмірал Кузнецов» був 
пошкоджений через інцидент iз плавучим доком ПД-50. Як 
повідомляють російські інформагенції, на авіаносець упав 
кран iз висоти приблизно 15 метрів, є ушкодження на кор-
пусі та палубі. Плавучий док ПД-50, де відбувався ремонт 
крейсера, затонув у Мурманську в ніч на 30 жовтня. Інци-
дент стався через раптовий стрибок напруги в електроме-
режі під час спуску корабля на воду. На ремонт і модерні-
зацію авіаносця «Адмірал Кузнецов», який брав участь в 
операції у Сирії, планували витратити близько 60 мільяр-
дів рублів (це близько 24 млрд. гривень).

У світі — «епідемія» кесаревих розтинів
 Усе більше жінок у світі народжують дітей не природ-
ним чином, а вдаючись до операції. Як свідчать результа-
ти дослідження, що його оприлюднив медичний журнал 
«Ланцет», щороку лише 10-15% кесаревих розтинів здій-
снюють за медичними показаннями. За останні 15 років 
кількість операцій, за яких плід дістають через розріз на 
матці, збільшилось удвiчi. Так тепер приходить у світ кож-
не п’яте немовля. Автори дослідження стверджують: що-
року у світі виконують більше шести мільйонів кесаревих 
розтинів без жодних об’єктивних підстав. Половину таких 
хірургічних операцій здійснюють у Бразилії та Китаї. Вчені 
назвали 15 країн, у яких більше 40% дітей народжують 
шляхом кесаревого розтину. Світовим лідером є Доміні-
канська Республіка з показником 58%. 

■

Ігор ВІТОВИЧ

Тисячі мігрантів із країн Центральної 
Америки, які наближаються до кор-
донів США, неабияк стурбували Бі-
лий дім — на охорону своїх кордонів 
туди підтягують додаткові підрозділи 
військових. Передбачається, що до 
кордону з Мексикою Сполучені Штати 
відправлять щонайменше 5200 війсь-
кових. Про це 29 жовтня заявив на-
чальник Північного командування ЗС 
США, що відповідає за оборону кон-
тинентальної частини країни, генерал 
Терренс О’Шонессі.

Чиї ви, хлопці, будете? 
 За словами генерала, в рамках опе-
рації «Вірний патріот» військовослуж-
бовці вирушать до Техасу, Арізони та 
Каліфорнії. У прикордонних районах 
уже розмістили понад дві тисячі війсь-
ковослужбовців Національної гвардії 
США.
 О’Шонессі зазначив, що головним 
завданням військових буде укріплен-
ня пунктів перетину кордону та при-
леглих районів. Окрім того, до кордо-
ну відправлять вертольоти з прилада-
ми нічного бачення. Ймовірно, що в ад-
міністрації США зростає страх перед 
можливим штурмом південного кордо-
ну, адже ще 25 жовтня президент До-
нальд Трамп заявляв, що відправить на 
підсилення охорони кордону лише 800 
військовослужбовців.
 Тепер Трамп дещо змінив тональ-
ність, заявивши в понеділок, що його 
уряд побудує наметові містечка для 
мігрантів поблизу кордону. «Якщо 
вони подадуть заявку на отриман-
ня притулку, ми триматимемо їх там, 
поки відбуватимуться процедури», — 
заявив він в інтерв’ю телеканалу «Фокс 
Ньюз». Президент США відзначив, що 
уряд не планує витрачати на це «сотні 
мільйонів доларів», але намети будуть 
«дуже хорошими». Він додав, що шу-
качі притулку залишаться під охоро-
ною до остаточного розгляду їхніх за-
явок. 
 За даними ООН, зараз до амери-
канського кордону з Мексикою пря-
мують близько семи тисяч мігрантів iз 
Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. 
Раніше Дональд Трамп обіцяв не впус-
тити мігрантів у країну, стверджуючи, 
що серед них багато злочинців, і при-
грозив задіяти на південному кордоні 
країни додаткові сили армії. Ще рані-
ше він заявляв, що американські вій-
ськові готові зустріти «поганих хлоп-
ців», які направляються в країну.

Уперед, до американської мрії
 Перший караван мігрантів iз кіль-
кох тисяч осіб сформувався і вирушив у 
дорогу 13 жовтня з охопленого злочин-
ністю та бідністю міста Сан Педро Сула 
на півночі Гондурасу. До гондурасців 
розпочали приєднуватися мешканці ін-
ших країн Латинської Америки. Друга 
група з понад 300 мігрантів у неділю, 28 
жовтня, залишила столицю Сальвадору 
і вирушила в напрямку кордону Гвате-
мали, аби згодом дістатися США, інфор-
мує агенція «Франс Пресс». Група скла-
дається переважно з чоловіків, котрі на-
дихнулися прикладом значно більшого 
каравану мігрантів із Гондурасу та ін-
ших країн Центральної Америки. 
 Наразі мігранти перебувають на 
відстані приблизно 1500 кілометрів від 
кордону з США, вже подолавши при-
близно дві тисяч кілометрів iз Гондура-
су і далі шляхами Гватемали та Мекси-
ки. Вони не приховують, що прямують 
у США, і заявляють, що втікають від 
банд злочинців та бідності.
 Для їх стримування вже застосову-
вали як прийоми сили, так і вмовляння. 
Раніше Мексика відправила сотні полі-
цейських до свого південного кордону, 
до якого з боку Гватемали наближаєть-

ся піший караван iз Гондурасу. Коли 
мігранти спробували прорватися через 
кордон на мексиканську територію, ста-
лися зіткнення з поліцією. В результаті 
поранення отримали не тільки самі міг-
ранти (серед постраждалих були жінки 
і діти), а й співробітники гватемальської 
поліції. Коли ж вони все-таки прорвали-
ся на мексиканську територію, прези-
дент Мексики Енріке Пенья Н’єто ого-
лосив про запуск спеціальної програми 
допомоги мігрантам, вона діятиме для 
тих, хто попросить про притулок і гото-
вий легалізувати своє перебування на 
території Мексики. 
 Варто додати, що не всі витрима-
ли тягар дороги — дехто повернув-
ся додому (влада Гондурасу повідоми-
ла, що повернулися приблизно 3,5 ти-
сячі осіб, які спокусилися на обіцянки 
працевлаштування), хтось пристав на 
пропозицію Мексики (близько 1,7 ти-
сячі мігрантів попросили про надання 
їм притулку на території цієї країни), 
але більшість усе ж продовжує рухати-
ся в напрямку США в супроводі мекси-
канської поліції, яка не втручається у пе-
ребіг маршу. До каравану приєднуються 
все нові латиноамериканці, які прагнуть 
потрапити до «країни мрій». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Туреччини Реджеп 
Таїп Ердоган 29 жовтня відкрив у 
Стамбулі новий міжнародний аеро-
порт «Стамбул» (Istanbul), який, за 
словами турецької влади, має стати 
найбільшим у світі. «Я сподіваюся, 
що аеропорт «Стамбул» буде прино-
сити користь нашому регіону і світу», 
— цитує Ердогана агенція «Франс 
Пресс». Він обґрунтував присвоєння 
аеропорту назви мегаполіса на Бос-
форі тим, що «Стамбул є не лише на-
шим найбільшим містом, а й найцін-
нішим брендом нашої країни».
 На відкритті аеропорту серед вели-
кої кількості інших гостей були при-
сутні, зокрема, президенти Албанії, 
Пакистану, Судану, а також прем’єр-
міністр Болгарії.
 За даними компанії Istanbul Grand 
Airport (IGA), загальна вартість будів-
ництва становить у перерахунку 10,25 

мільярда євро (12 млрд. доларів). Спо-
рудження аеропорту розпочали в чер-
вні 2014 року. Однак нинішнє від-
криття є поки символічним. До пере-
їзду в новий аеропорт напівдержавної 
авіакомпанії Turkish Airlines напри-
кінці грудня зі «Стамбула» здійсню-
ватимуться польоти лише за п’ятьма 
напрямками. Він зможе почати при-
ймати рейси на повну потужність на 
початку 2019 року.
 На території старого летовища — 
міжнародного аеропорту імені Ата-
тюрка — мають, за словами Ердогана, 
постати парк та виставковий центр.
 У перший період роботи нового 
аеропорту він має щорічно прийма-
ти близько 90 мільйонів пасажирів. 
А за десять років «Стамбул» із за-
планованим пасажиропотоком у 200 
мільйонів осіб має стати найбільшим 
аеропортом у світі, що майже удвічі 
переважає кількість пасажирів, які 
здатен зараз прийняти найбільший 

у світі на цей час міжнародний аеро-
порт «Гартфілд-Джексон» в амери-
канському місті Атланта, штат Джор-
джія (до слова, найбільшим аеропор-
том Європи наразі залишається лон-
донський «Хітроу»).
 До 2020 року до летовища плану-
ють збудувати лінію метро, адже від-
стань від аеропорту до самого Стамбу-
ла становить 50 кілометрів, що завда-
ватиме незручностей пасажирам. 
 Зведення аеропорту затьмарили ви-
падки загибелі робітників на будівниц-
тві. За даними турецького міністерства 
праці, з початку будівництва аеропор-
ту через нещасні випадки та проблеми 
зі здоров’ям загинуло 27 людей. Крім 
того, місцева влада жорстко виступи-
ла проти страйку робітників через по-
гані умови праці та проблеми з безпе-
кою на будівництві. У правозахисній 
організації Human Rights Watch за-
кликають звільнити 30 працівників, 
які досі перебувають в ув’язненні. ■

До 2020 року до аеропорту-гіганта прокладуть метро. ❙

ГІГАНТОМАНІЯ

«Ульотне» 
місце
У Стамбулі відкрили аеропорт, 
який має стати найбільшим у світі

■

МІГРАНТИ

Пішки на штурм США
Пентагон відправить військових до кордону 
з Мексикою, куди незабаром дістанеться 
чисельна колона мігрантів

■

Колона мігрантів розтягнулась на сотні метрів. ❙



ПОЛІТПАРНАС

І знов табу?
Микола ЦИВІРКО
Київ 

Присвячується М. Д-ву

Нам поможе Святий Юрій
І Пречиста Матір,

Гей, волю здобувати!
А чи пан, чи пропав —

Двічі не вмирати!..
(Гайдамацька пісня)

Поважні науковці — доктори! —
досліджували ленінські кутки
або й кімнати
тієї незабутньої пори,
з якої ми пустились навтіки
на ніжках з вати...

Рівнялися на профіль Ілліча
регаліями змучені мужі
і нас рівняли.
Їх дратували воскова свіча,
стара капличка десь біля межі,
а ще — аннали...

Радянським людям не потрібен секс!
Теж їхнє «ноу-хау». Анекдот
живий цей досі.
Щоб список заборон навести весь,
замало фоліантів з кількасот.
Чи зло в тім стосі?

І замість того, щоб з осики кіл
забити від Карпат і до Дінця
в табу як принцип,
ми діємо незгірш од тлустих тіл
«дослідників» отих, і тут кінця нема! 

По вінця ми ситі цим «не мона» і «ніззя»!
Ні, не анархії я кличу тінь
чужу й патлату.
Та радить N із гонором ферзя:
«Не слід, панове, цілий ряд святинь
за символ мати!»

Тебе зректися, Юрію Святий?
Тобою, бач, розмахує Москва,
немов штандартом.
Ламав об тебе зуби сам Батий,
а тут буркоче хтось, немов сова:
«Москва! Не варто!..»

Чи не тому в нас перемог нема,
що так Звитяжця шпетить ім’ярек?
Немає й миру!
Жене к свиням новітній Ґудзь Хома
«безликих щодо нації» лелек (!).
Причому щиро. ■

■Василь ПЕЦЬКО

с. Домівка, Чечельницький район, 
Вінницька область

 Шановна редакціє! Хочу ще раз 
поговорити про наші реформи та 
про дещо інше. Скажімо, про те, що 
наші законодавчі органи потребу-
ють реформ, відомо давно. Але наші 
постійні депутати до того звикли до 
радянської системи, що навіть не по-
мітили, що вже нема колишнього 
Союзу. До того ж функціонування 
нинішньої Верховної Ради показало, 
що її кількісний склад давно потріб-
но зменшити наполовину, бо ж часто 
можна бачити в залі майже полови-
ну порожніх місць. Чимало депутатів 
перебувають у цьому статусі від часів 
створення незалежної України, лише 
кожні чотири роки міняють мандат. 
Це все тому, що виборчий закон пе-
редбачає вибори проводити за партій-
ними списками, тож у парламент про-
ходять невідомі для виборця люди, 
представлені нашими олігархами, а 
нам кажуть, що в нас народна влада.
 Для того щоб у нас була народна 
влада, потрібно: поміняти Конститу-
цію, систему влади, виборчий закон. 
А ще — запровадити новий орган 
«Народне віче», на якому б обирали 
Народний контроль, надавши йому 
повноваження і права контролю ви-
конавчої влади. Пора провести пере-
вірку документів минулої привати-
зації і незаконно привласнене майно 
повернути державі. 
 А тепер про земельну реформу. 
Є небезпека, аби з нашими земель-

ними актами не сталося те, що й з 
нашими ваучерами, бо від наших 
керівників усього можна чекати. На-
приклад, горе-реформатор Кучма од-
ним махом розігнав сільські госпо-
дарства, що нормально працювали, 
позбавивши мільйони селян роботи, 
а землю безкоштовно вручив ділкам 
під виглядом оренди, для створення 
агрохолдингів, і, як наслідок, у нас 
з’явилися нові олігархи та бідні селя-
ни зі своїми земельними актами й оп-
латою за оренду землі в розмірі, що 
залежить від волі господаря. На мою 
думку, можна було існуючі КСП збе-
регти, а реформу проводити повіль-
но таким чином: член КСП, який має 
можливість самостійно господарю-
вати, подає заяву і виходить із КСП. 
Для того щоб стати фермером, одно-
го бажання мало — потрібні кошти і 
хоча б мінімальні знання з агротехні-
ки й обов’язково підтримка держави. 
У такий спосіб  КСП можна було пере-
творити на фермерство, про що часто 
говорить Олег Ляшко.
 А тепер дещо про корупцію. Нія-
кі спецсуди, НАБУ не знищать ко-
рупцію при нашій судовій системі і 

практиці формування керівних ор-
ганів після виборів Президента. Об-
раний Президент не створює ніякого 
конкурсу для визначення кандидатів 
на ту чи іншу посаду, а йде на трон, 
позаду ж вервечкою за ним — свати, 
куми, найближчі друзі з портфеля-
ми. То що, ці свої хлопці розгорнуть 
боротьбу з корупцією чи, може, краще 
для себе розроблять відповідну схему 
для її здійснення? Таким чином ця 
система запрограмована від самого по-
чатку формування влади. Корупція у 
нас у моді ще й тому, що в нас відсутнє 
серйозне покарання за неї. Украв чи 
отримав від клієнта 10 мільйонів — 
за рішенням суду повернув 50 млн. А 
чому б не передбачити в Карному ко-
дексі 20 і більше років позбавлення 
волі, адже у Штатах та інших країнах 
таке покарання є? Пам’ятаю, при Со-
юзі за жмут колосків давали 10 і біль-
ше років, то мої сусіди повмирали, але 
за колосками не пішли…
 Узагалі нам потрібно перегляну-
ти Кримінальний кодекс у бік під-
силення відповідальності за розбій, 
убивство, за виявлення незаконної 
зброї тощо. ■

Віктор ТЮТЮН
м. Херсон

 «Фейсбук», ні сіло ні впало, 
вскочив у чергову халепу. Не всі 
прикрощі лише пресі. Місцева га-
зета округу Ліберті у штаті Техас 
The Vindicator у червні публікувала 
уривки з «Декларації Незалежності» 
США. Це так, якби газета «Херсонсь-
кий вісник» оприлюднювала (по пун-
ктах) «Декалог українського націо-
наліста». Там п. 10 закликає:
 «Змагатимеш до поширення 
сили, слави, багатства й простору 
Української Держави».
 У Декларації Джефферсона пе-
релічувалися прикрощі, завдавані 
англійською короною колоністам 
Північної Америки. Зокрема, п. 10 
звинувачував Георга ІІІ, який ніби-
то «...нацьковував на жителів НА-
ШИХ (виділено Авт.) прикордонних 
земель безжалісних дикунів-індіан-
ців, чиї відомі правила проведення 
війни обмежуються знищенням лю-
дей, незалежно від статі, віку та сі-
мейного стану».
 Перечитайте ще раз. Як бачимо, 
і тоді зайди вміли маскувати наміри. 
Виявляється, кляті аборигени не хо-
чуть покірно віддавати отчі угіддя, 

смиренно помирати в холодних за-
хідних землях, а завзято захища-
ються. Плантатори не вважають ін-
діанців людьми, позбавляють їх 
будь-яких прав, зокрема й права на 
рідну землю та й саме життя.
 Уявімо, нібито міська херсонсь-
ка газета «Гривна» (?), знайомлячи 
з мученицьким шляхом земляків до 
Незалежності країни, процитувала 
один із пунктів Української народ-
ної партії  авторства Миколи Міх-
новського: «2. Усі люди твої брат-
тя, але москалі, ляхи, угри, румуни 
та жиди — се вороги нашого наро-
ду, поки вони…» Алгоритм «Фей-
сбука» заблокував п.10, як потім 
з’ясувалося, за «мову ненависті». 
Редактор The Vindicator не погодив-
ся з офіційною позицією, опублі-
кував заперечення, його підтрима-
ли вчені, наполягаючи, що не можна 
втручатися у минуле навіть із «доб-

рими намірами». Після тривалого 
листування адміністрація визнала 
«блокування» помилковим та опри-
люднила п. 10 Декларації.
 «На жаль, Джефферсон, як і 
більшість британських колоністів 
його часу, були не надто толеран-
тні до корінних американців», — 
іронічно зауважив один із користу-
вачів соціальної мережі.
 Історія мінлива хронологічно, та 
мало змінюється людина. Нею прав-
лять рефлекси й інстинкти. Етика й 
мораль розвиваються, пригнічуючи 
звірячу сутність людожерів. Тому 
вони шукають можливостей слаб-
шим дати кайдани, а сильнішим — 
батоги, замасковані в навіюваних 
принципах релігійної та сексуаль-
ної байдужості до потворного в лю-
дині.
 «Фейсбук» часто блокує моїх 
друзів у мережі, коли вони правди-

вим, хоч і гострим словом, назива-
ють тих, котрі «...панують над нами 
й визискують нас». Достукатися із 
запереченнями до адміністрації не-
можливо. Давно пора на урядовому 
рівні сформулювати вимоги до ФБ, 
щоб перевернути з голови на ноги 
ставлення «проповідників мови 
толерантності».  Українці  ніколи не 
були рабовласниками й загарбни-
ками. Наша мова — мова добро-
сусідства.  А кому знайшлося слово 
не до шмиги,  той заслужив: «Носив 
вовк овець — понесуть і  вовка».
 Не день у день,  зате в липні 
1768 року,  250 років тому,  історич-
но — в одну добу з американсь-
ким «полюванням за скальпами», 
російсько-польські  кати відтяли 
голову одному з ватажків Колі їв-
щини. Як пише «Вікіпедія»:  «Гон-
ту присудили до страти.  Страта 
повинна була тривати два тижні: 

протягом 10 днів кат мав кліщами 
здирати з нього шкіру,  на 11-й — 
відрубати ноги,  на 12-й — руки, 
на 13-й — вирвати серце,  на 14-й 
день — відтяти голову». Польські 
очевидці  вказують,  що голову від-
сікли на четвертий день,  настро-
мили на кілок і  майже рік на че-
репі  повстанця тріпотіло волосся в 
«оселедці».  Сьогодні  євреї  та по-
ляки забороняють згадувати Гон-
ту й Залізняка як захисників ук-
раїнського селянства.  Для них 
вони були й залишаються «індіан-
цями-дикунами».
 Тобто «мова толерантності» 
стає зброєю проти скривджених та 
свідомих власної історії.  Ця гібрид-
на, а фактично — загарбницька вій-
на триває кілька десятиліть, і  вже 
четвертий рік вона обтяжена крива-
вим вторгненням вічного ворога — 
Росії.  ■

Дехто й досі вважає, що Ілля Рєпін є російським 
художником. Проте і місце народження, і 
становлення його як художника відбувалося на 
Слобожанщині, в місті Чугуїв нині Харківської 
області, а тоді — губернії. Та й сюжети його 
картин тісно пов’язані з історією України, згадати 
хоча б його славнозвісну картину «Запорожці 
пишуть листа турецькому султану».
Тож створення музею-садиби славного сина 
нашої землі у рідному Чугуєві цілком виправдане. 
Хоч перша спроба була здійснена ще за життя 
художника, але завадила Перша світова. Ілля 
Юхимович навіть хотів подарувати музею свою 
власну колекцію, яка згодом стала набутком 
гельсінського «Атеніуму». Нині ж основною 
лінією чугуївської експозиції меморіальної 
садиби Іллі Рєпіна є місцевий період життя 
і творчості іменитого земляка, а також 
українські мотиви його творчості. Родзинками 
ж відновленого побуту хати кінця XIX століття 
слугують чотири ранні роботи-ікони майстра та 
сімейні фотографії.

ПАСТКИ АБОРИГЕНАМ

«Носив вовк овець — понесуть і вовка»
«Фейсбук» — провідник толерантності? Тобто слабшим — кайдани, а сильнішим — батоги?

■

РЕФОРМИ

«Народне віче» 
як народний контроль
За корупцію — довічне ув’язнення

■
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Червоні партизани й 
українські повстанці
 Партизанська колона здій-
снювала свій черговий пере-
хід. Позаду цієї довгої «змії» з 
255 возів, які тягнули 611 ко-
ней, був місяць походу й 600 
км пройденого з боями шля-
ху. А попереду — Карпатські 
гори. Чотири загони-батальйо-
ни Сумського партизансько-
го з’єднання мали стати пер-
шопрохідцями, які роздмуха-
ють ватру радянського парти-
занського руху в Галичині.
 У невідоме, в цю «теру ін-
когніту» вели своїх людей ко-
мандир з’єднання — колиш-
ній голова міськвиконкому 
(«мер») м. Путивля 56-річний 
Сидір Ковпак і його комісар — 
44-річний Семен Руднєв, до вій-
ни — кадровий політпрацівник 
і керівник путивльського Тсо-
авіахіму. Штаб партизансько-
го з’єднання очолював колиш-
ній директор школи 55-річний 
Григорій Базима.
 Перед ними стояло завдан-
ня Українського штабу пар-
тизанського руху (УШПР) 
ініціювати й розвинути прора-
дянський партизанський рух 
у Станіславській (нині Івано-
Франківській), Львівській і 
Чернівецькій областях Украї-
ни та підготувати місцеве насе-
лення до збройного повстання 
проти нацистських окупантів.
 12 червня 1943 року май-
же дві тисячі партизанів-ков-
паківців вирушили в небезпеч-
ну дорогу з партизанської бази 
в с. Милашевичі на білорусько-
му Поліссі. Їхній маршрут про-
лягав через Рівненську та пів-
нічну частину Тернопільської 
областей, до кордону між райхс-
комісаріатом «Україна» та дис-
триктом «Галичина».
 На цих теренах панували 
сот ні й курені Української пов-
станської армії й підрозділи Та-
раса Боровця-«Бульби» з такою 
ж назвою. До радянських пар-
тизанів українські самостійни-
ки ставилися вороже, й це було 
взаємно.
 Проте боротьба з націоналіс-
тами не була головним завдан-
ням Ковпака, який повинен був 
дійти до Карпат із мінімальни-
ми втратами. «При зустрічі з 
націоналістами вогонь перши-
ми не відкривати. Від колони 
одинакам не відриватися, на зу-
пинках далеко в ліс не заходи-
ти», — наказував партизансь-
кий ватажок.
 Увечері, о 18-й годині, ко-
лона рушала в путь, яка три-
вала до 7—8-ї ранку. Щодоби 
вони проходили по 30-40 км — 
більше не давали короткі літні 
ночі.
 Хоча від своїх підлеглих 
Ковпак вимагав ухилятися від 
зіткнень з українськими повс-
танцями, повністю їх виклю-
чити було неможливо. Пер-
шу сутичку з бульбівцями чер-
воні мали під час переходу 21-
22 червня біля с. Більчаки нині 
Березнівського району і с. Вели-
ка Клецька на Кореччині.
 Далі зіткнення не припиня-
лися. «По селах бульбівці змі-
нюються бандерівцями», — 
фіксував у щоденнику Сидір 
Артемович.
 25 червня неподалік с. Звіз-
дівка Костопільського району 
партизанів чекала серйозніша 
перешкода. Окрім того, що че-

рез р. Горинь не було перепра-
ви, в селі отаборилося до 300 
бандерівців під проводом «Гон-
ти», які зустріли партизанів 
вогнем і не бажали їх пропус-
кати.
 Спроба форсувати річку мог-
ла обернутися великими втра-
тами. Партизанський штаб по-
чав міркувати, як вийти із си-
туації.
 «Коли постало питання, як 
брати переправу, то з Ковпаком 
розійшлися. Він наполягав бра-
ти з боєм, розгромити село, я 
був проти, стоячи за мирне ви-
рішення питання, оскільки бій 
затягнеться, будуть жертви й 
особливо серед мирного насе-
лення, і цим боєм ми тільки 
дамо козир у руки німців.
 На цьому ґрунті сталася ве-
лика й дуже велика суперечка. 
А моя точка [зору] здобула пе-
ремогу. Нам і треба [так] вес-
ти політику: бити німця разом, 
а жити нарізно, свої політичні 
цілі ми знаємо», — записав у 
щоденнику комісар з’єднання 
Семен Руднєв.
 Переговірники від парти-
занів змогли домовитися, щоб 
в обмін на звільнення захопле-
них у попередніх боях 30 по-
лонених повстанці пропусти-
ли червоних і залишили село. О 
7-й ранку 26 червня по збудова-
ному містку Сумське з’єднання 
переправилося на західний бе-
рег Горині.
 Певно, останнє боєзіткнен-
ня з українськими повстанця-
ми на Волині партизани Ков-
пака мали 30 червня в с. Обгів 
(нині Соснівка) на Дубенщині. 
У ході переговорів упівці пого-
дилися на припинення вогню.

«Окупантів били, 
будем бити знов»
 Далі шлях з’єднання проля-
гав на південь. 5 липня парти-
зани розгромили німецьку авто-
колону на шосе Збараж—Воло-
чиськ, 6-го — перетнули кордон 
між райхскомісаріатом і Гене-
рал-губернаторством.
 Уночі 8-9 липня німці атаку-
вали табір Сумського з’єднання 
в лісі біля м. Скалат Тернопіль-
ської обл. Відбиваючи напад, 
партизани заодно захопили 
й містечко, яке було центром 
повіту.
 Окупанти втратили вбити-
ми до 95 солдатів, знищеними 
16 автомобілів і 18 мотоциклів. 
До рук 1-го батальйону потра-
пили солідні трофеї, а звільнені 
з гетто євреї навіть виявили ба-
жання вступити в загін.
 Поразки у Скалаті зазна-
ла бойова група «Дорш», яку 
окупанти сформували саме для 
протидії Ковпаку. Вона склада-
лася з ескадрону жандармерії, 
підрозділів шуцполіції з Тер-
нополя, 3-го батальйону 23-го 
поліцейського полку СС та за-
гону української поліції (разом 
— 283 чоловіки). Крім того, до 
формування входили поліцей-
ський батальйон СС «Бреслау» 
та Галицький кавалерійський 
ескадрон. 
 Поява радянських парти-
занів викликала в окупацій-
ної влади Галичини непідробну 
паніку. Уперше за два роки в 
цьому відносно спокійному краї 
німцям довелося мати справу з 
таким численним, організова-
ним і досвідченим противни-
ком.

 «Українці! У Вашу спокійну 
округу вдерлася банда больше-
вицьких терористів, які морду-
ють і знасилують Ваших братів 
та сестер, палять Ваші госпо-
дарства і місця праці, граблять 
Вашу худобу і Ваші коні», — ре-
петував штандартенфюрер СС 
Віллі Ост, в. о. командувача СС 
і поліції Галицького дистрик-
ту.
 Штандартенфюрер закли-
кав усе населення краю допо-
могти йому знищити Сумсь-
ке з’єднання. За голову Ковпа-
ка Ост оголосив нагороду в 100 
тис. злотих.
 Замість розбитої бойової 
групи «Дорш» командувач СС і 
поліції кинув навперейми Ков-
паку новосформовану групу га-
уптмана Карла. Це об’єднання 
було дещо сильнішим: туди 
ввійшли колишні вояки групи 
«Дорш», 543-й батальйон те-
риторіальної охорони, частини 
зв’язку поліції СС із Кракова та 
підрозділи 425-го резервного 
гренадерського батальйону Вер-
махту (разом — 640 солдатів).
 Також до антипартизансь-
кої операції, що мала крип-
тонім «Вервольф» («Вовк-за-
хисник»), залучили 4-й полі-
цейський полк СС у повному 
складі та айнзацгрупу СД Піпе-
ра (457 осіб).
 Нальоти 6 літаків-розвідни-
ків «Фізелер-Шторх», 5 штур-
мовиків «Хеншель» Hs-129 і 9 
винищувачів-бомбардувальни-
ків «Мессершмітт» Bf-110 псу-
вали кров партизанам від пер-
ших днів маршу Галичиною.
 Партизанська валка ще пев-
ний час рухалася на південь уз-
довж шосе Скалат—Гусятин і 
р. Гнила. 12 липня 1-й і 4-й ба-
тальйони атакували гарнізон 
4-го полку в с. Раштівці Гуся-
тинського району. Окупанти 
втратили 37 авто й до 20 сол-
датів убитими.
 Колона з’єднання поверну-
ла на захід і певний час рухала-
ся паралельно Дністру.
 Переправи через річку ре-
тельно охороняли сторожові 
пости гітлерівців. Тож долати 
водні перешкоди партизансько-
му з’єднанню довелося з боями. 
У ніч із 14 на 15 липня парти-
зани прорвали німецьку оборо-
ну, захопили міст біля с. Сівка-
Войнилівська, нині Калусько-
го р-ну Івано-Франківської об-
ласті, й вийшли на правий берег 
Дністра.
 Другий рубіж оборони гіт-
лерівці організували на р. Лім-
ниця, розташувавши в селах уз-
довж берега батальйон з арти-
лерією й кількома танками.
 2,5 години в ніч на 17 лип-
ня чотири партизанські роти по 
груди у воді штурмували брід 
під с. Темирівці. Під час форсу-
вання річки вони втратили 10 
вояків загиблими й 40 поране-
ними. Але, прорвавши оборо-
ну німців, уся колона ринулася 
до лісового масиву на захід від 
м. Станіслав (Івано-Франківсь-
ка).
 Ліс під Станіславом — це 
майже легендарний Чорний 
ліс, який згодом стане одно-
йменним тактичним відтинком 
УПА. Звідси до Карпат було вже 
рукою подати.
 Поява Ковпака викликала 
занепокоєння не тільки в оку-
пантів. Прихід майже двох ти-
сяч комуністичних партизанів 

крайовий провід ОУН(б) на За-
хідноукраїнських землях розці-
нив як загрозу для свого впливу 
на галичан.
 «Большевицькі партизансь-
кі банди Ковпака мають за за-
вдання внести хаос в українсь-
ке національне життя Гали-
чини, — залякували оунівці 
місцеве населення у відозві, ви-
даній із приводу рейду парти-
занів. — Вони зривають мости, 
нищать народній дорібок, гра-
бують людей, задумують пали-
ти врожаї, хочуть спровокувати 
на наш нарід німецькі репресії і 
таким чином спричинити вини-
щення українського народу ні-
мецькими руками».

«У поведінці з населенням 
дуже коректні»
 Рейд Сумського з’єднання 
спонукав Провід ОУН розгор-
нути повстанські загони за 
взірцем волинської УПА і в Га-
личині: «Український нарід 
не дасть себе ніколи поневоли-
ти і тому організує Українську 
Народню Самооборону для бо-
ротьби з большевицькими пар-
тизанськими бандами в Карпа-
тах». Правда, за винятком пари 
перестрілок, відділам УНС по-
воювати з ковпаківцями не су-
дилося. Але націоналістичне 
підпілля уважно стежило за 
партизанами.
 «У поведінці з населенням 
вони дуже коректні, особли-
во політруки. Пускаються на-
віть на такі жести, що скида-
ють із себе останню маринарку 
[піджак. – І. Б.], віддаючи її бід-
ним селянам. Пропаганди май-
же не проводять», — писав не-
відомий автор одного з надзви-
чайних звітів ОУН.
 Командир Сумського 
з’єднання удостоївся такої ха-
рактеристики від націоналістів: 
«Сам Ковпак — людина інтелі-
гентна [...] Середнього росту, 
чорна борідка, зачіска напра-
во. Ходить без шапки, в цивіль-
ному убранні, на грудях 4-5 ор-
денів Леніна [станом на 1943 
рік у нього був лише один ор-
ден. — І. Б.]. Іде на чолі банди 
перший. До українців говорить 
по-українськи, до москалів по-
московськи. З людьми пово-
диться дуже ввічливо. На загал 
робить вражіння висококуль-
турного чоловіка».
 Член ОУН(б), лісовий інже-
нер Євген Полотнюк-«Ойген» 

(його дружиною була письмен-
ниця Ірина Вільде) пішов на-
віть далі. Працюючи надліс-
ничим у с. Микуличин Надвір-
нянського району, він із власної 
ініціативи допомагав ковпаків-
цям, коли ті з’явилися в околи-
цях.
 Виходячи з Чорного лісу, в 
ніч на 19 липня дві роти 1-го ба-
тальйону під командою Дави-
да Бакрадзе вдарили на пози-
ції 7-ї роти 4-го поліцейського 
полку СС в с. Росільна Богород-
чанського району.
 Партизани вбили 18 німців 
і гранатами знищили 37 ванта-
жівок, спалили захоплені мото-
цикли, міномети, гармати й ку-
лемети, розгромили штаб пол-
ку. Втрати червоних склали 10 
вбитими і 24 пораненими.
 Численні трофеї — 820 т бо-
рошна, цукру, масла й вершків, 
до 2000 м різної мануфактури, 
300 пар дитячого взуття — пар-
тизани роздали населенню.
 Основна колона в цей час 
обходила село через Саджаву, 
Лесівку, Глибівку, Дзвиняч, 
Солотвин і Маркову.
 У Дзвинячі партизани під-
палили три нафтові свердло-
вини, а о 3-й ранку 19 липня 
ввійшли в Солотвин, де розбили 
невеликий гарнізон української 
поліції.
 Поки хвіст валки ще зали-
шав Солотвин, її голова вже 
була в Маняві. Тут червоні 
підірвали ще 4 нафтові вежі та 
спалили нафтоперегінний завод 
із 60 тоннами нафтопродуктів.
 З’єднання Ковпака почало 
підйом у гори. Сходження три-
вало з 7:00 до 21:00, і за цей час 
вогонь чотирьох «Мессершміт-
тів» добряче пошарпав парти-
занську колону: 10 загиблих і 
25 поранених людей та 148 уби-
тих коней.
 «Ми змушені були подола-
ти гірські перевали, підйоми 
на гори, обоз проходив крутими 
гірськими дорогами; поверну-
ти на таких дорогах неможли-
во; справа гори, зліва урвище; 
захопивши обоз у такому стано-
вищі, літаки противника завда-
ли нам великих жертв», — пи-
сав Ковпак, коли ціле з’єднання 
видерлося на висоту 936.
 Правда, партизани теж дали 
здачі: вогнем із кулеметів та 
протитанкових рушниць уда-
лося збити «Мессера» і «Штор-
ха».

ЯК ЦЕ БУЛО■

Зоряний
Як Сидір Ковпак на Буковель мандрував

Шикування Сумського партизанського з’єднання на мітингу, присвяченому
виходу в Карпатський рейд, с. Милашевичі, Поліська область 
Білоруської РСР, червень 1943 року. Фото надане істориком Іваном Капасем.
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Ігор БІГУН
(«УП. Історична правда»)

«Незважаючи на жодні труднощі, полювати на Ковпака і його банду до тих пір, поки чоловіки не зда-
дуться в полон, а Ковпак живим або мертвим опиниться в наших руках», — наказував райхсфюрер 
СС Генріх Гіммлер 3 серпня 1943 року.
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 Звідти 20 липня партизансь-
ке з’єднання з боями спустило-
ся в долину р. Бистриця Надвір-
нянська до с. Пасічна і рушило до 
с. Зелена Надвірнянського райо-
ну. Відірвавшись від пересліду-
вання, в ущелині однойменної 
р. Зелениці партизани отримали 
можливість перепочити.
 Вузькі дороги та круті підйо-
ми надзвичайно сповільнювали 
пересування обозу. На кожно-
му кроці траплялися аварії, у 
возах ламалися колеса, а в ко-
ней — ноги. Штаб з’єднання на-
казав переробити вози на дво-
колки, чим і займалися парти-
зани впродовж 22-23 липня.
 Ділянка Карпатських гір, 
у яку привів своїх партизанів 
Ковпак, належала до Борис-
лавського нафтового басей-
ну. Поки основний кістяк 
з’єднання реорганізовувався, в 
селах Битків, Пасічна, Зелена, 
Рафайлова (нині Бистриця) ди-
версійні групи партизанів спа-
лили 33 добувні вежі, 13 нафто-
сховищ, 3 нафтоперегінних і  
один озокеритний заводи, а в 
с. Яблунів підірвали нафтопро-
від.
 Поки рейд проходив вдало. 
«Після 7-денних боїв і 3-крат-
ного оточення був у районі ви-
соти 936, в районі Манява, що 
за 35 км на південний захід 
від Станіслава. Ворогу завда-
но великої матеріальної шко-
ди. Маємо втрати в живій силі 
й техніці [у ворога. — І. Б.]. З 
Карпат, карпатської нафти 
привіт Батьківщині й партії», 
— бадьоро звітували Ковпак і 
Руднєв 19 липня 1943 року в 
УШПР.

Підтримки не дочекалися
 Час, поки радянські парти-
зани займалися диверсіями, 
німецькі окупанти використа-
ли, щоб підтягнути свої сили. З 
боку окупованого мадярами За-
карпаття на кордоні стало три 
гірськострілецькі полки.
 Окупанти закривали вихо-
ди з гір і намагалися контро-
лювати всі висоти. Цілою анти-
партизанською операцією ко-
мандував обер-групенфюрер СС 
Фрідріх Вільгельм Крюгер, най-
вищий командувач СС і поліції 
в генерал-губернаторстві.
 Сумське партизанське з’єд-
нання потрапило у скрутне ста-
новище. Ситуацію обтяжува-
ло ще й те, що запаси харчів 
вичерпувалися, поповнити їх 
було нізвідки. Багато овець, 
яких партизани гнали із собою 
для харчування, втопилися під 

час переправи через Лімницю.
 Ковпак, 23 липня 1943 року: 
«Уночі дощ, бійці ще нічого не 
їли, запаси вичерпалися, в го-
рах нічого не можна дістати (пе-
рехід поступово від хліба винят-
ково до одного м’яса, бульйон 
без крупи й картоплі)».
 23 липня батальйони, які 
розташувалися на проміжку сіл 
Черник—Зелениця, мали бій з 
угорцями. Наступного дня о 7-й 
ранку почався новий бій, що за-
вершився відступом противни-
ка. Партизанам дісталися два 
кулемети, 3 тис. набоїв і міно-
мет.
 А німці далі стискали кіль-
це. 24 липня в район перебуван-
ня ковпаківців прибули досвід-
чені 13-й поліцейський полк СС 
і Галицька ягдкоманда (разом 
— 1500 бійців). Три батальйо-
ни нацистів за підтримки арти-
лерії почали натискати вздовж 
долини Бистриці Надвірнянсь-
кої.
 Два дні тримали оборону в 
Пасічній і Зеленій батальйо-
ни Василя Кудрявського і Пет-
ра Кульбаки. 26 липня Сидір 
Ковпак послав радіограму на-
чальнику УШПР Строкачу: 
«Противник кинув дві дивізії 
й ескадрилью «Мессершмітт-
110». Веду важкі бої. Передай-
те «блискавкою», які з’єднання 
йдуть у  Карпати і де перебува-
ють». Помічник Ковпака з роз-
відки Петро Вершигора зга-
дував: «Тільки пізніше я зро-
зумів, що і Ковпак, і Руднєв 
міцно сподівалися: заваримо 
кашу, а тим часом підійдуть Са-
буров, Олексенко і Шитов, уда-
рять на Бессарабію молдавські 

партизани Андреєва і Шкряба-
ча, на Вінницю підуть Мельник 
і Буйний. Це був план одночас-
ного удару багатьма загонами 
на південь України».
 Але допомоги чекати було 
нізвідки. З’єднання в Карпа-
тах могло розраховувати лише 
на власні сили.
 Щоб відірватися від переслі-
дування, ввечері Ковпак дав на-
каз здійснити кидок із Зелениці 
в напрямку урочища Буковин-
ка. Біля с. Поляниця Попови-
чівська, де нині розташовуєть-
ся гірськолижний курорт Буко-
вель, ковпаківці наштовхнули-
ся на позиції угорських полків, 
німецьких прикордонників і 
13-го поліцейського полку. 28-
29 липня минули в безперерв-
них боях.
 Обози й артилерія обмежу-
вали головний козир парти-
занського з’єднання — мобіль-
ність. «Рухатися з гарматами 
ніяк не можна. Топографічних 
мап цієї місцевості немає. Про-
тивник нарівні із захопленням 
висот захоплює і населені пунк-
ти, чим змушує нас голодувати 
(змінюємо свою тактику)», — 
міркував Сидір Ковпак 28 лип-
ня.
 Тож опівдні 29 липня во-
гонь гармат і мінометів накрив 
ворожі позиції в с. Поляниця. 
Коли полетів останній снаряд, 
артбатарею підірвали.
 Німецько-мадярські части-
ни під градом снарядів і натис-
ком піхоти, змушені були ряту-
ватися втечею. Але їхні заслони 
все одно закривали всі виходи з 
долини на відстані 30 км.
 Батальйони Ковпака зму-
шені були повернути на пів-
ніч. Під час маршу горами нав-
простець вони втратили біля 
100 коней. 30 липня Сумське 
з’єднання знищило свої дво-
колки й повністю перейшло на 
в’юки.  Поранених посадили на 
коней або несли на ношах.
 31 липня сумські партиза-
ни були на горі Шевка, яка ви-
сочіє над Яремчею, коли розвід-
ка донесла про 26-й поліційний 
полк СС (1800 солдатів), який 
готувався штурмувати висо-
ту зі східного схилу. Попри це, 
штаб Сумського з’єднання на-
казав дати бій — партизанам 
сприяла вигідна позиція на ви-
соті й фортифікації Першої сві-
тової війни, які збереглися.
 Удосвіта наступного дня 
есесівці почали сходити на вер-
шину Шевки. 8-ма і 9-та роти 1-
го батальйону партизанів під-
пустили їх на близьку відстань 
і розстріляли вогнем упритул. 
Безрезультатно закінчилися 
обхідні маневри нацистів із пів-
ночі й півдня.
 Розлючені окупанти за-
просили підтримку з повітря. 
Дев’ять бомбардувальників 
зранку й до вечірньої темряви 
безперервно здійснювали на-
льоти на позиції партизанів.
 Того ж таки 1 серпня парти-
зани перейшли на сусідню гору 
Синичка, що північніше, де 1-
му батальйону й роті 4-го зно-
ву з великими втратами дове-
лося відбити кілька німецьких 
атак.
 2 серпня в УШПР пішла 
радіограма: «Веду тяжкі бої. Що-
денно бомбардування авіацією. 
Снаряди, міни всі вичерпані, гар-
мати й міномети знищили. Про-
тивник кинув проти нас 4, 13, 12 
і 26 полки поліції СС, батальйон 
бельгійців, три полки мадяр, 
номери не встановлені. Проси-
мо бомбардувати Делятин, Над-
вірну, Станіслав, Львів». Це був 
майже крик відчаю.
 У ніч на 3 серпня партизани 
непомітно від нацистів вислиз-
нули на північ — до г. Вавторів 

над Делятином.
 Перебуваючи по суті в пас-
тці, партизани, все ж таки, за-
вдавали окупантам дошкуль-
них ударів. «Німці несуть по-
важні втрати. Щодня гине по 
10-20 людей. Щодня прибуває 
більше війська, а особливо кав-
казців», — звітували спостері-
гачі зі середовища ОУН. Інший 
звіт повідомляв про 15-30 за-
гиблих німців щодня, що ра-
зом із пораненими давало втра-
ти до 500 солдатів на 29 лип-
ня. Втрати по ковпаківському 
з’єднанню за перші дні серпня 
сягнули до 40 осіб загиблими.
 «Війська, що бореться з 
партизана ми, є около 10 тис. Є 
багато татарів, грузинів, кал-
миків, а найбільше москалів, 
10% між ними німців», — за-
фіксували націоналісти. Ситу-
ація була критичною.

А комісар кликав піхоту...
 3 серпня 1943 року коман-
дувач усіма антипартизанськи-
ми силами на Сході обер-гру-
пенфюрер СС Еріх фон дем Бах 
отримав наказ від райхсфюре-
ра СС Гіммлера: «Незважаючи 
на жодні труднощі, полювати 
на Ковпака і його банду до тих 
пір, поки чоловіки не здадуть-
ся у полон, а Ковпак живим або 
мертвим опиниться у наших ру-
ках».
 Ковпак із Руднєвим вирі-
шили прорвати кільце німець-
кої блокади й вийти на правий 
берег р. Прут. Для цього слід 
було захопити м. Делятин, чия 
залога налічувала 250-300 чо-
ловік. Розрахунок був на те, що 
нацистів раптовий удар у доли-
ну заскочить зненацька, оскіль-
ки їхня основна увага була при-
кута до пошуку партизанів у го-
рах.
 Виступаючи перед коман-
дирами батальйонів комісар 
з’єднання Руднєв сказав: «Ста-
новище дуже важке, сидіти 
тут більше не можна, маневри 
дуже важкі. Якби було 20-30 
чоловік, можна було б заготува-
ти продуктів і сидіти, але ж нас 
до 2 тис. осіб, багато поранених, 
коні. Жити чи померти, але тре-
ба пробиратися в район Деляти-
на, вийти на рівнину».
 Комісар розбив з’єднання на 
дві групи. Перша, ударна, під 
командуванням Петра Верши-
гори атакувала з північного за-
ходу з боку с. Любіжня (1-й і 3-й 
батальйони). Її завданням було 
захопити міст через Прут і с. За-
річчя, щоб забезпечити прохід 
з’єднання в с. Білі Ослави.
 Другу (2-й і 4-й батальйо-
ни) з південного заходу з боку 
с. Луг вів в атаку комбат-2 Пет-
ро Кульбака. Його люди мали 
заволодіти південною части-
ною міста, захопити станцію 
й пошкодити нафтосховище і 
колію. Кожна з груп мала під-
ривати за собою шосейні й за-
лізничні мости. Безпосередні-
ми керівниками операції були 
Руднєв і Вершигора.
 Удар мав бути стрімким, 
щоб партизанські батальйо-
ни та обози вихором пронесли-
ся крізь місто й вийшли на про-
тилежний берег річки. О 1:00 4 
серпня операція штурму Деля-
тина почалась.
 3-й батальйон підірвав заліз-
ничний міст у напрямі Надвір-
ної, ввірвався в місто й зав’язав 
бій. Та змучені переходами та 
безперервними боями партиза-
ни були настільки голодними, 
що почали нишпорити магази-
нами.
 «Усі були втомлені, голо-
дні — у Делятині шукали їжу, 
п’яних не було», — згадував ко-
мандир кавалерійського ескад-
рону Олександр Ленкін.

 Його думки підтверджують 
рядки зі щоденника Ковпака: 
«Після вступу в Карпати в Де-
лятині вперше бійці, команди-
ри й політпрацівники поїли хлі-
ба». Бойовий порядок підроз-
ділів було порушено, команди-
ри розгубили своїх бійців.
 Руднєв перебував при пер-
шій групі в авангарді, коли при 
виході з Делятина о 3:00 вона в 
лоб напоролася на німецьку за-
сідку. 500 солдатів 273-го гре-
надерського полку ще 3-го чис-
ла окопалися на відрізку між 
Білими Ославами і Заріччям.
 «У цей момент не було єди-
ного керівництва бойовими 
операціями. Руднєв пішов в 
один бік, Сидір Ковпак не дуже 
вчасно дав напрям удару, дехто 
здрейфив, у результаті — про-
вал операції», — підсумував 
комбат Кульбака.
 Нерівний бій прийняли 8-ма 
і 9-та роти Сергія Горланова та 
Давида Бакрадзе (до 50-70 во-
яків). Радист Борис Карасьов 
згадував:
 «Пройшовши через усе міс-
то, ми прийшли до околиці Де-
лятина, де на сопках засіли нім-
ці і відкрили по нас перехресний 
ураганний вогонь. Було чут-
но команду комісара з’єднання 
Руднєва: «Піхота вперед, піхо-
та вперед!..» Та піхоти не було: 
вона залишилася в місті і «бом-
била» в цей час магазини».
 Комісар хотів вибити ні-
мецькі сили з панівних висот 
обабіч дороги Делятин—Коло-
мия. Він якраз організовував 
оборону на схилі г. Рахів, коли 
налетіли німецькі літаки. Під 
час обстрілу Руднєва смертель-
но поранили. За різними свід-
ченнями, він ще був при тямі, 
коли санітарка й розвідники не-
сли його в гори.
 До самого закінчення війни 
соратники Руднєва не знали, 
що тіло комісара знайшли міс-
цеві мешканці і разом з інши-
ми загиблими поховали в брат-
ській могилі в урочищі Ділок 
під с. Заріччя.
 Проте завдяки зустрічному 
бою авангарду з німецьким під-
кріпленням решта батальйонів 
Сумського з’єднання з обозами 
оминули г. Рахів з півночі й від-
ступили в гори коло с. Чорний 
Потік.
 А тим часом, у помсту за бій 
біля г. Рахів, 5 серпня німці 
провели каральну акцію в Бі-
лих Ославах і розстріляли 108 
цивільних мешканців...
 Усього в офіційному звіті для 
УШПР (кінець 1943 року) Ков-
пак прозвітував про знищених 
у Делятині 500 солдатів ворога, 
1 танк, 1 бронемашину, 85 авто-
мобілів, 3 мотоцикли, 3 заліз-
ничні мости, 4 шосейні мости, 
залізничний ешелон, 1 паровоз 
і 45 вагонів. Правда, в радіогра-
мі від 12 серпня кількість уби-
тих німців обмежувалася 125, 
що вже правдоподібніше. Пар-
тизанів загинуло 70 осіб.
 Місцеві ОУНівці повідомля-
ли нагору, що у вуличних боях 
у Делятині нацисти втратили 
19 загиблими і «багато поране-
них», а під Білими Ославами 
ковпаківці спалили 60 німець-
ких автомобілів і вбили 60 сол-
датів. Втрати партизанів націо-
налісти оцінили в біля 80 лю-
дей.
 Важкий прорив крізь Де-
лятин, зникнення комісара, 
більша мобільність німець-
ких карателів поставила Сум-
ське з’єднання під загрозу роз-
грому. Як отримати перевагу 
над супротивником, який має 
до розпорядження автомобілі, 
танки, гармати, залізниці й 
авіацію?

Закінчення на 10 стор. 

рейд

Сидір Ковпак приймає рапорт партизана, 1943 рік.❙

Комісар Сумського партизанського 
з’єднання генерал-майор Семен 
Руднєв очолював передові роти 
ковпаківців у бою під Білими Ославами.
Фото з сайта istpravda.com.ua.

❙
❙
❙
❙
❙
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Закінчення. 
Початок стор. 8—9

«Мж німцями і націоналістами»
 5 серпня 1943 року на висоті 
750 командир Сумського парти-
занського з’єднання Сидір Ков-
пак видав наказ № 404. Ціле фор-
мування (1400 бійців, з них 200 
поранених) розділили на 6 окре-
мих груп під керівництвом: Си-
дора Ковпака, Петра Вершиго-
ри, Михайла Павловського, Іва-
на Лисиці, Федота Матющенка і 
Петра Брайка.
 «Завдання для всіх було — 
розійтися за вказаним маршру-
том із розрахунком за 2-3 тиж-
ні, маневруючи серед гарнізонів 
противника, вийти на Шевку, 
де з’єднатися для дальшої бо-
ротьби», — розповідав началь-
ник штабу Григорій Базима піс-
ля війни. Менші загони могли б 
діяти одночасно в кількох міс-
цях, створюючи враження, що 
партизанів багато.
 Згодом ще виділили сьому 
групу — з поранених. Вона мала 
пересидіти в гірських нетрях 
кілька тижнів, поки німецькі 
частини не відійдуть, пересліду-
ючи решту груп.
 Вершигора назвав таку так-
тику «Зоряним рейдом». Уве-
чері 5 серпня партизанські заго-
ни розсипалися в різні боки, наче 
промені зірки.
 До 15 серпня групи намага-
лися прорватися у район Шевки. 
Проте надмірна концентрація ні-
мецьких військ у горах не дозво-
ляла провадити партизанську 
війну ефективно. Тож усі загони 
одержали по радіо наказ штабу 
з’єднання відступати на Поліс-
ся.
 Вихід із Карпат був, певно, 
найважчим етапом рейду. «Ста-
новище було дуже тяжке. Опух-
лі від голоду, обідрані, напівбосі 
люди йшли все далі в гори, не 
знаючи куди. Харчувалися тіль-
ки ягодами, які заміняли і хліб, 
і воду. Вночі, збившись до гурту, 
тремтіли від холоду — вогнищ 
не розпалю вали, щоб не виказа-
ти себе противникові», — писав 
потім Ковпак у книзі «Від Путив-
ля до Карпат».
 «Моральний стан партизан 
захитаний. Не вірять уже, що 
встояться. Якби мог ли, то втек-
ли б у старі, «родимі» сторони. 
Деякі просяться переховати їх. Із 
собою вже не возять жодних при-
пасів. Помучені й збіловані», — 
підтверджували націоналісти.
 Сидір Ковпак із 280 людьми 

пішов у напрямі г. Рокита-Мала, 
побував на вершинах Шекелівка, 
Ворохтенська і Діл, яка височіє 
над Ворохтою. Спроба перей-
ти шлях Ворохта—Жаб’є (нині 
Верховина) успіхом не увінчала-
ся. Бій тривав до пізньої ночі 12 
серпня, але німецькі підрозділи, 
які окопалися вздовж дороги, не 
пропустили загін.
 Ковпаку ж довелося поверта-
ти назад на північ. 14 серпня його 
загін перейшов з г. Діл на г. По-
гар, а 15-го вже відпочивав у лісі 
біля с. Текуче Косівського райо-
ну. Пройшовши Гуцульщиною, 
група спустилася на рівнину й 24 
серпня зупинилася в селах Ниж-
ня Велесиця та Угорники Ко-
ломийського району. Тут бійці 
вперше після Карпат змогли тро-
хи відпочити й наїстися.
 «Обірвалися остаточно, у 
групі 50% без взуття, а штани 
обірвалися у всіх. Населення 
Прикарпаття починає надава-
ти допомогу не тільки харчуван-
ням, але й різними повідомлен-
нями про противника і про сво-
лоту, яка перебуває в населених 
пунктах, чого не було під час 
проходу в Карпати», — зафіксу-
вав Ковпак стан своїх підлеглих 
у щоденнику.
 27 серпня група Ковпака в 
районі села Вільшаниця сучас-
ного Тисменицького району Іва-
но-Франківської області подола-
ла Дністер, рухалася західною 
частиною Тернопільської облас-
ті на північ, зайшла у східні за-
кутки Золочівського і Бродівсь-
кого районів Львівщини, а в 
10-х числах вересня 1943 року 
вступила в Дубенський район 
Рівненської області.
 «Тут стільки розвелося на-
ціоналістів, що кинь [камінь] у 
собаку, а попадеш у націоналіс-
та, — нотував Ковпак 11 вере-
сня, — Ми пливемо, як корабель 
в океані, між німцями і націо-
налістами, уникаючи зіткнен-
ня з обома».
 Загонові в той час було зовс-
ім не до нових боїв. З-поміж 200 
партизанів половина була вдяг-
нена в дрантя, дехто захворів 
на грип. Сам Ковпак пересував-
ся, спираючись на паличку: «...
скоро виснажуся, але напружую 
всі сили, щоби перед бійцями 
не вдарити в грязь обличчям». 
Ще під Делятином він схопив 
кулю, але, окрім санітарки, яка 
перев’язувала його, ніхто про це 
не знав.
 Щоб безпечно долати тери-
торію, підконтрольну УПА, пар-

тизани замаскувалися під повс-
танський загін і залучали членів 
підпільної мережі як провідни-
ків.
 14 вересня націоналісти дали 
замаскованим ковпаківцям дві 
корови, тож ті мали змогу пове-
черяти й запастися харчами в до-
рогу. За той день щоденник Ков-
пака містить ще один цікавий за-
пис: «Знайшли листівку, в якій 
німці звертаються до українсько-
го населення з доведенням того, 
що ОУН працює спільно з Моск-
вою, «вас, українці, ОУН Моск-
ві продала».
 Проте маскування, очевидно, 
спрацьовувало не завжди. 15 ве-
ресня на табір партизанів у лісі, в 
районі сіл Грем’яче і Верхів Ост-
розького району на Рівненщині, 
напав відділ УПА. Червоні втра-
тили двох бійців і кулемет.
 Ще одна сутичка з націоналіс-
тами сталася наступного дня під 
с. Оженин. Двоє партизанів заги-
нуло, стільки ж зникло безвісти, 
троє дістали поранення.
 Минаючи Кореччину, Ков-
пак перейшов у Житомирську 
область і 24 вересня досяг сіл 
Брониця й Броницька Гута.
 Група Вершигори майже без 
перешкод дісталася Чорного 
лісу під Станіславом, де 21 сер-
пня до неї долучився батальйон 
Кульбаки.
 Павловський вийшов через 
Шешори і Слободу-Рунгурську 
досяг району сіл Глибоке—
Хмелівка на південній околиці 
Чорного лісу. У дорозі, під час 
спроби перейти шосе Коломия—
Яблунів, 16 серпня смертельне 
поранення отримав 19-річний 
син Семена Руднєва Радій.
 22 серпня групи Павловсь-
кого та Вершигори—Кульбаки 
з’єдналися. Після відпочинку 
29 серпня вони рушили в доро-
гу разом.
 «При виході з Карпат ми були 
разів вісімнадцять, а то й більше 
в оточенні, боїв ми вже не лічи-
ли. [...] Бували випадки, коли 
ми приймали по три атаки на 
день козаків, при бомбардуванні 
двох літаків; закопувалися в зем-
лю у весь зріст, виходу не було — 
ні вперед, ні назад...» — згадував 
комбат-3 Петро Кульбака.
 Група Вершигори обійшла 
Станіслав із півночі, повернула 
на схід у Тернопільську область, 
пройшовши за 6 км на захід від 
обласного центру, рушила на пів-
ніч у східну околицю Бродівсько-
го району Львівщини.
 Далі Вершигора повів своїх 

людей північними районами 
Тернопільщини із зупинкою в 
Славутських та Шепетівських 
лісах на сучасній Хмельнич-
чині. Відтак загін попрямував 
у Житомирську область.
 23 вересня 1943 року в смт. 
Городниця, нині Новоград-Во-
линського району, групи Ков-
пака (126 чол.), Вершигори, 
Павловського й Лисиці (разом 
до 600 чол.) злучилися знову 
в ціле Сумське з’єднання. За 
кілька днів з’єднання наздог-
нали 200 партизанів під прово-
дом Матющенка.
 Рейд закінчився 1 жовтня 
1943 року на хуторі Конотоп на 
півночі Житомирської області, 
де з’єднання чекав 4-й батальйон 
Брайка, який прибув на кілька 
днів раніше за всіх.

Ціна рейду
 Із 1928 партизанів, які в чер-
вні вийшли в рейд, до точки збо-
ру не дійшла третина — біля 600 
загиблих і зниклих безвісти. Від-
чутні втрати Сумське з’єднання 
понесло в командно-політичному 
складі: у боях загинули його ко-
місар, два ротні командири й два 
комісари батальйонів.
 Чи були результати операції 
вартими такої ціни?
 Сам командир з’єднання 
звітував про те, що впродовж 
100 днів його бійці пройшли по-
над 4 тис. км, підбили 2 літаки, 
4 танки, знищили 5 гармат, 333 
автомобілі, зруйнували 40 на-
фтових веж, 14 нафтосховищ, 3 
нафтопереробні заводи, підірва-
ли 19 залізничних ешелонів, 47 
мостів тощо. Втрати супротив-
ника в живій силі Сидір Артемо-
вич оцінив у 3,6 тисячі вояків, 
що, безумовно, є великим пере-
більшенням. З-поміж захопле-
них трофеїв населенню роздали: 
552 т хліба, 30 т солі, 101 т цук-
ру, 150 голів рогатої худоби, 250 
свиней, 1500 пар взуття, 37 ящи-
ків тютюну, 5 тис. м мануфакту-
ри та ін.
 Зі суто військового погляду, 
Карпатський рейд своєї головної 
мети не досяг. З’єднання Ковпа-
ка на Прикарпатті не закріпило-
ся й не стало двигуном масового 
прорадянського партизанського 
руху в регіоні.
 Спричинила це низка чинни-
ків. Сумське з’єднання вияви-
лося неготовим для ведення вій-
ни в горах. Командири не мали 
потрібної кількості топографіч-
них мап (штабна карта була 1898 
року!), а великий обоз і важке 
озброєння обмежували манев-
реність формування.
 У партизанів не було досві-
ду гірської війни, через що час-
то вони програвали німцям у так-
тичному відношенні. «Против-
ник у рейді виявився досвідчені-
шим: зразу закріпився на сопках 
і в долини не спускався. Прямого 

бою не вели, а обстрілювали із со-
пок, авіація діяла на нерви», — 
констатував кавалерист Ленкін.
 Обіцяне УШПР підкріплення 
кількома з’єднаннями не змогло 
прорватися в Галичину.
 Був іще один фактор, про 
який ніколи не писали у схвале-
них цензорами публікаціях. Під-
тримка радянських партизанів з 
боку місцевого населення краю 
була значно нижчою, ніж в ін-
ших регіонах України.
 «Степовики з більшою сим-
патією ставилися до нас, — до-
повідав Ковпак Строкачеві. — 
Охоче були провідниками, пос-
тачали продуктами і часто хо-
вали в себе наших поранених. У 
гірських районах, особливо при-
кордонних з Угорщиною, на-
стрій у горців-гуцулів часто був 
майже ворожий».
 Проте психологічний ефект 
від рейду сумських партизанів 
був значно більший. Німці пе-
реконалися, що «рука Москви» 
сягає навіть такого глибокого 
тилу, як Галичина. «Рейд біль-
шовицької партизанки викли-
кав серед них велику паніку», 
— фіксували націоналісти. Міс-
цевим нацистським чиновникам 
марилися багатотисячні десанти 
регулярних частин СРСР та со-
юзників, які навіть мають бро-
нетехніку!
 Про рейд Ковпака доповідав 
особисто генеральному губерна-
торові Франку галицький губер-
натор Отто Вехтер. «Банди Ков-
пака проводили дуже розумну 
пропаганду і у своєму ставленні 
до людей показали високу дис-
ципліну», — визнавав Вехтер на 
засіданні Комісії у справах обо-
рони 22 вересня 1943 року в Кра-
кові.
 Чималий вплив прихід пар-
тизанів справив на політичні 
настрої суспільства Підкарпат-
тя. Як випливає зі звіту ОУН(б), 
«населення до німців наставле-
не ворожо до тієї міри, що коли б 
повернули партизани, половина 
пішла б з ними. Партизани дуже 
часто ділили зграбовані харчі 
між селян, і спеціально добре з 
ними поводилися».
 Зрештою, німецькі окупан-
ти, маючи багаторазову пере-
вагу в силах і засобах, не змог-
ли повністю знищити Сумське 
партизанське з’єднання як бойо-
ву одиницю. Хоч і з утратами, 
ковпаківці змогли вирватися з 
кам’яного мішка Карпатських 
гір.
 Сумське з’єднання було єди-
ним, яке здійснило похід у на-
стільки далекий тил ворога. За 
це Сидір Ковпак отримав дру-
гу зірку Героя Радянського Со-
юзу, а очільник КП(б)У Мики-
та Хрущов назвав Карпатський 
рейд «найблискучішим рейдом 
зі всіх рейдів, які здійснювали 
партизани України». ■

Зоряний рейд
ЯК ЦЕ БУЛО■

Генерал-майор Сидір Ковпак розмовляє із галицькими селянками, 1943 рік.❙

Сумське партизанське з’єднання після повернення з Карпатського рейду на Полісся. 
У групі ліворуч перший — Сидір Ковпак. Фото: Енциклопедія сучасної України.

❙
❙
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Прізвище автора знаменитого 
«Чорного квадрата» Казими-
ра Малевича з мистецьких чи 
не найвідоміше загалу. Втім не 
всі знають про його українсь-
ке коріння і вплив українсь-
кого народного мистецтва на 
художника, що має всесвітню 
славу. Менш відомі й так звані 
перший та другий селянськi 
цикли робіт Казимира Малеви-
ча, який, за винятком одного 
письмового згадування, весь 
час називав себе винятково ук-
раїнцем. І лише одиниці знають, 
що в 1930-ті роки у творчості 
Малевича мистецтвознавці зна-
ходять реакцію на страшні події 
Голодомору в Україні. Про все 
це розповів днями в Національ-
ному музеї українського народ-
ного декоративного мистец-
тва історик мистецтва Дмитро 
Горбачов на лекції «Київський 
чотирикутник Малевича (Пи-
моненко, Богомазов, Пальмов, 
Бойчук)», присвяченій найвідо-
мішому в світі киянинові. 

Космос української хати
  Зв’язок з Україною Казимира 
Малевича — питомий, констатує 
мистецтвознавець Дмитро Горба-
чов. Народився 1878-го в Києві, 
писав про себе художник. Хоча 
науковці доводять, що з’явився 
на світ роком пізніше. Батько — 
поляк, мати — українка з Пол-
тавщини. Батько — технік цукро-
вих заводів, ходив до православної 
церкви і до костьолу; бувало, зара-
ди сміху запрошував до себе одно-
часно і попа, і ксьондза. 
 Казимир до 17 років мешкав 
iз батьками переважно по селах і 
містечках, де працювали цукрові 
заводи — на Поділлі (Ямпіль — 
до 12 років), на Харківщині (Пар-
хомівка, Білопілля — приблизно 
з 1900-го), на Чернігівщині (Вол-
чок, Конотоп — 1893-95), розмо-
вляв українською (російська зда-
валася йому тоді екзотичною). 
 «Село займалося мистецтвом 
(такого слова я не знав тоді). Пра-
вильніше сказати, воно робило 
такі речі, що мені дуже подоба-
лись. В оцих-то речах й була вся 
таємниця моїх симпатій до селян. 
Я з великим хвилюванням спос-
терігав, як селяни роблять розпи-
си й допомагав їм вимазувати гли-
ною долівку хати і робити візерун-
ки на печі. Селяни чудово зобра-
жували півнів, коників і квіти... 
Пам’ятаю весілля, що на них наре-
чена з товарками були якимось ко-
льоровим візерунковим народом». 
Це спогади Казимира Малевича 
на схилі життя. Художник, нап-
риклад, згадував і таке про життя 
в українських селах в автобіогра-
фії: «Жених в блакитних шарова-
рах, на шиття яких йшло не менш 
як 12 метрів матерії» (з автобіогра-
фії).
 Першими художніми впра-
вами майбутнього всесвітньо ві-
домого художника були візерун-
ки на печі подільської хати. Орна-
менти на білому тлі стіни або печі 
трансформувалися в картини ін-
шої стилістики. Біле тло — це без-
кінечність. Космічно буде трак-
тувати біле тло своїх абстрактних 
картин Казимир Малевич: «Суп-
рематичне полотно зображує бі-
лий простір, а не синій. Причина 
зрозуміла: синє не дає реального 
уявлення безконечності». «У се-
лянських композиціях Казимир 
Малевич iз дитячих років бачив 
птахів вічності і тотемних «кони-
ків», спрощених до умовного зна-
ка, — розповідає Дмитро Горба-
чов. — Від його картин, де на біло-
му тлі розкидані чітко окреслені 
візерунки-заливки, дійсно віє ду-
хом народного мистецтва, народ-
ної космогонії. Хіба що стабіль-
ний порядок селянського орна-

ментального «древа життя» тут 
драматизовано, динамізовано, 
збуджено в дусі карколомного XX 
сторіччя. В народі його абстрак-
ції сприймались саме як орнамен-
тальні малюнки — «мальовки»: 
за шкіцами Казимира Малевича 
майстрині з Вербівки робили ви-
шивки для шаликів і подушок».
 У Києві 1890-х Казимир Мале-
вич ще жив образами українських 
сіл. Художник писав про роботи 
свого учителя Миколи Пимонен-
ка: «Велике враження справили 
на мене його картини. Показував 
він мені картину «Гопак». Я був у 
захопленні від усього побаченого у 
його майстерні. Сила мольбертів, 
що на них стояли картини, де зоб-
ражувалось життя України. Де-
монструю свої роботи, вже етюди 
з натури. Потрапляю до Київської 
художньої школи». 

Кубістичні богатирі й селяни з 
домовинами на голові
 У Москву Казимир Малевич 
перебрався 1904-го. У цей період 
знайомився з кубістичним живо-
писом Пікассо.  Ще трохи згодом 
відійде від вищої пластичної мате-
матики Пікассо й Брака до супре-
матизму. Потім Ленінград 1920-
х, де Малевич помічає «кольоро-
боязкість» людей, що одягаються 
у темне, активні гами чорного й бі-
лого посідать почесне місце.
 1926-го влада закрила ленін-
градський ІНХУК, Малевич за-
лишився без роботи. Втім, ще по-
таланило виставитись у Берліні 
1927 року. Щоправда, ще аукнеть-
ся той успіх вибиванням «правди» 
про шпигунство на користь Німеч-
чини. Але то буде потім.
 А поки що — Київ. На той час 
у Київському художньому інсти-
туті викладали друзі Малевича — 
Андрій Таран та Лев Крамаренко. 
Професори Олександр Богомазов і  
Віктор Пальмов розробляли в жи-
вописі та в теорії систему кольоро-
пису. І Казимир Малевич стає про-
фесором Київського худінституту 
в 1928-му. Приєднується до «спек-
тралістів» з об’єднання сучасних 
майстрів України (ОСМУ). Цей 
київський період триває до почат-
ку 1930 року. Ті роки стали рока-
ми найбільшого творчого сприян-
ня і захищеності від сталінського 
свавілля, на жаль, нетривалими. 
 Спочатку Казимир Малевич 
зображав селян кубістичними бо-
гатирями. Із 1929-го вони перетво-
рюються на безруких і безликих. 
Художник потай малює фігурки 

з серпом-молотом, хрестом і до-
мовиною на головах: «де серп і мо-
лот, там смерть і голод» — співа-
ла тоді Україна. У голодоморних 
1932-33 роках постаті селян на по-
лотнах Малевича зарухались, але 
то біг поміж скривавленим хрес-
том і кривавим мечем («серед поля 
хрест високий, кров’ю обілля-
тий»). Картину з Центру Помпіду 
у Парижі, на якій чорний селянин 
біжить різнобарвними смугами на 
тлі синього неба, так і називають 
«Той, що біжить, або Селянин між 
хрестом і мечем». Попри зовніш-
ньо веселий вигляд (яскраві коль-
орові смуги, дві супрематичних 
хатки — червона й біла), цей пей-
заж дихає порожнечею.

Допити з тортурами
 В одній із статей мистецтво-
знавець Дмитро Горбачов пише: 
«1983-го я мав розмову з сестрою 
Казимира Малевича Вікторією Се-
веринівною, що мешкала у Виш-
городі під Києвом. Слідів від брата 
залишилося в неї небагато, все за-
гинуло, а листи його вона спалила 
власноруч у лихому 1937-му, коли 
до неї приходили з обшуком енка-
ведисти. Тримати листи було не-
безпечно: Малевича тоді рядили 
у вороги соціалістичного реаліз-
му. Обмірковували у розмові пра-
во України на Казимира Великого 
(як він іноді сам себе жартома на-
зивав). Він записувався в анкетах 
українцем, розповідала пані Вік-
торія, радив нам iз братом робити 
так само, добре володів українсь-
кою. А ось чому, перебуваючи за 
кордоном у 1927-му, назвався в 
офіційному формулярі поляком, 
вона пояснити не змогла. Тепер ми 
знаємо, чому: шукав на ті часи по-
рятунку від переслідувань, що чи-
нили йому в Ленінграді. Ладен був 
залишитись у Польщі, але польсь-
ка влада вважала його за більшо-
вика і у притулку відмовила».
 Казимир Малевич із 1930-
1931 навчального року збирався 
перебратись до України назавж-
ди. Але у 1930-му сталінська куль-
турна революція дісталася й Киє-
ва. Безпартійних фахівців iз до-
революційною освітою оголосили 
ворогами пролетаріату. Скрип-
ник наклав на себе руки. Досвід-
чених професорів КХІ — від Бой-
чука і Крамаренка до Малевича й 
Сагайдачного — з інституту «ви-
чистили», зняли з посади ректора 
Івана Врону й поміняли на малоос-
вічених партійців. Директору ук-
раїнської картинної галереї Кум-

пану за організацію персональної 
виставки «буржуазного» Малеви-
ча оголосили сувору догану...
 Казимира Малевича у 1930 
році на три місяці взяв на торту-
ри ленінградський ОГПУ, ніби 
мистецтвознавцем-консультан-
том, розповідає Дмитро Горбачов. 
А художникові впорскували воду 
під тиском до сечогінного каналу, 
вимагали визнання у шпигунс-
тві (про це потайки він розпові-
дав своїй сестрі Вікторії). Смер-
тельний кінець настав не одра-
зу, хвороба розвивалася декілька 
років. Хворий Малевич запустив 
бороду та іронічно називав себе 
Карлом Марксом. Про тюрем-
ні митарства у вересні-листопаді 
1930-го обережно писав Крама-
ренку: «Я вже працюю. Спра-
ва була і йшлося лише про ідео-
логію всіх існуючих течій. Я як 
теоретик і ідеолог мав з’ясувати 
у всіх течіях, чи не існує у всіх 
течіях ухилів «праве», «ліве», 

чи немає перегинів та ін. Так що 
«лякаться» нічого, навпаки, пот-
рібно все більше і більше викри-
вати шкідницький бік у мистец-
тві, виловлювати всі перегини, 
що вони у вигляді співчуття но-
вому нищать нове мистецтво, а 
відповідно заважають новому 
оформленню». Мене Томах виту-
рив, Вас також. Бойчук радіє, але 
від того життя не зрадіє, всі вони 
шкодять, всі шкідницькі прово-
дять під прикриттям марксиз-
му, прикриваючись марксизмом, 
проводять форму стару. Партійні 
люди також обморочені і не зна-
ють та не відають за змістом су-
часним ствердження старої фор-
ми мистецтва у житті. Пишіть, у 
Києві Ви чи ні, надішліть відгуки 
про мою виставку, купують чи ні. 
Можу гроші на виплат. Я хочу пе-
ребратися до Москви, бо в Ленінг-
раді роботи немає зов сім, а платні 
не вистачає. Тисну руку. 8 грудня 
1930. Ленінград». ■

НАШІ

Чорне і біле Малевича
Мистецтвознавець Дмитро Горбачов — про українське коріння автора знаменитого мистецького 
квадрата і вплив українського народного мистецтва на всесвітньо відомого художника

■

Казимир Малевич вважав себе українцем. (1924 р).❙

Казимир Малевич «Селяни». (1932 р.)❙

Казимир Малевич. «Той, що біжить, або Селянин між хрестом і мечем»
(1930-1932 р.)

❙
❙
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Про Київ мріяла з дитинства
 ■ Галино Тимофіївно, вже 18 років, 
як ви виїхали з Чернівців, чи вдалося 
прижитися та адаптуватися до столич-
ного ритму життя? 
 — Та ніби вже й пора... Тим паче що 
справді в цьому році минуло 18 років, 
як я переїхала з благословенних Чер-
нівців до стольного Києва, про який, 
признатися, мріяла з дитинства. Зви-
чайно, спочатку мріяла вчитися в уні-
верситеті імені Тараса Шевченка. Але 
доля повела мене з рідної Вінниччини 
дорогами та світами іншими, аж через 
Москву, і привела на Буковину, в Чер-
нівці, за що я їй безмежно вдячна. 
 Чернівці подарували мені дивний, 
невідомий світ, барвисту, дивовижну 
Буковину, а з нею і всю Західну Украї-
ну, неймовірно цікаву, якої я б не зна-
ла, живучи у столиці. Врешті, прекрас-
них людей, друзів, незабутні людські 
стосунки, пристрасті, дітей, книжки... 
Словом — молодість і півжиття. 
 Що ж до Києва, то він був і зали-
шається містом моєї мрії. Маю на увазі 
Київ історичний, легендарний, його ду-
ховну, «намолену» молитвами сотень 
поколінь тисячолітню ауру. Отож живу 
скоріше в такому Києві, майже фізично 
відчуваючи щільність часових пластів, 
присутність великих і сильних особис-
тостей, які жили й творили на цій зем-
лі. А якщо й мусила адаптуватися до чо-
гось, то це — до відстаней і велелюддя. 
На загал у столиці справді більше мож-
ливостей для самореалізації, але й біль-
ша конкуренція. Тому жити і творити 
тут водночас і легко, і важко. Звичай-
но, легко приживаєшся на новому міс-
ці тоді, коли, по-перше, маєш тил, свою 
маленьку фортецю, по-друге, коли зна-
ходиш свою нішу і, по-третє, затребу-
ваний оточенням. Усе це я мала і маю: 
сім’ю, творчість, роботу.
 ■ Ваша поетична творчість припа-
дає на чернівецький період, а прозо-
ва — переважно на київський? Дмит-
ро Павличко казав: «Поезія — це мова 
молодих». Погоджуєтеся? Як писав ще 
один класик, «роки схиляють до суво-
рої прози».
 — Можливо, й так. Але у моєму ви-
падку було набагато складніше. Прос-
то в часи «брежнєвщини-андроповщи-
ни» ту прозу, яку я писала в молодості й 
за яку мене вигнали з московського Лі-
тературного інституту ім. М. Горького, 
просто ніхто не друкував, окрім кіль-
кох новел. 
 За порадою добрих людей, чесних 
письменників-наставників, щоб не «ви-
пасти з творчого процесу», я почала пи-
сати тільки вірші, в яких між рядками, 
в образах, метафорах, натяках мож-
на і думку висловити, і заховатися за 
ними... Та й то всі мої поетичні книж-
ки вийшли вже під час Перебудови, яку 
я вітала як визволення з каземату, як 
свободу довгожданну. 
 Прозу почала писати активно в часи 
Перебудови, паралельно з поезією, тому 

спочатку романтичну, як повість «Ті-
каймо, Адаме, тікаймо!», потім тра-
гічно-політичну — «Любов і гріх Марії 
Магдалини», в якій iдеться про нелег-
ку долю митців 60-х років: нагінки, пе-
реслідування за націоналістичну ідею, 
арешти, тюрми. А вже в 90-ті ринули, 
як вода з потоків, одна за одною мої со-
ціальні новели, деякі з яких видрукува-
ла у вибраному «Любов і гріх Марії Маг-
далини» (1995 р.). 
 Але справжня проза, соціальна, го-
стро-політична, саркастична і драма-
тична проза абсурдного реалізму, як я 
її назвала, «пішла» стрімким потоком 
уже в Києві. Це романи «Між пеклом 
і раєм» і «Смерть — сестра моєї само-
тності», «Храм на болоті» і «Цінь Ху-
ань Ґонь», «Жіночі романи», збірки но-
вел «Дама останнього лицаря», «Янгол 
з України», «Ковчег для метеликів», 
«Короткий танець на Віденськім балу». 
Мабуть, тому що сам переїзд до столи-
ці, адаптація до мегаполісу і до літера-
турного бомонду були для мене стре-
сом. Ба, землетрусом, який сколихнув 
усі мої душевні надра, всі поклади само-
цвітів «глибокого залягання». Що й не 
дивно, адже пишу тільки у стресовому 
стані. 

Правда про Шевченка
 ■ Драматизм ваших новел «зашка-
лює». Та й романів, які чомусь назива-
ють «жіночими». Написати їх не зду-
жав би й чоловік...
   — Якоюсь мiрою це був виклик так 
званій «жіночій літературі», яку в часи 
Незалежності стали писати «грантові» 
письменниці-феміністки. Я вважала 
цей термін дещо штучним і принизли-
вим, адже, по-перше, Бог, коли обдаро-
вує талантом, не вибирає стать, а щиру 
високу душу, яка, як відомо, не має 
роду ані жіночого, ні чоловічого, тим 
паче — середнього. По-друге, довела, 
що справді чесну соціальну, гуманіс-
тичну прозу, яка порушує проблеми су-
часності, можуть писати саме жінки...
 ■ Найновіший ваш роман, так би 
мовити, із серії «ЖЗЛ» — про Тараса 
Шевченка, його час, епоху, оточення та 
стосунки з ним, надто з Марком Вовч-
ком... Чому ви взялися писати на тему, 
здавалося б, давно описану?
 — Про причини, мотиви і потребу 
сказати свою правду про Шевченка я 

писала багато і широко. Маєте рацію. 
Про Шевченка написано навіть біль-
ше, ніж про всю українську літературу 
і її творців разом узятих ще з часів Нес-
тора-літописця. Але, на жаль, iз різних 
ідеологічних позицій. 
 Отож першим було бажання захис-
тити Шевченка як символ українства, 
української державності від постійної 
ідеологічної експлуатації, як у царські 
часи, так і в радянські, зокрема, і пост-
радянські... Себто не зруйнувати, а від-
коригувати давно канонізований об-
раз Генія і Пророка, і усталений канон, 
над яким досі пітніють десятки вче-
них мужів і жон, ігноруючи незапере-
чний факт, що у Всесвіті на ім’я Шев-
ченко ще багато зосталося невідкрито-
го, а то й незрозумілого, неосмисленого, 
належно не поцінованого, або не помі-
ченого... Багато туманностей і чорних 
дір... Крім того, чимало викривленого, 
перекрученого, злобного, що особливо 
печально... Звичайно, спонукав до на-
писання й неймовірний пієтет перед 
Поетом Тарасом Григоровичем Шев-
ченком, вихованими у мені батьками і 
школою з колиски. 
 ■ Як на мене, то ви досить вмотиво-
вано проводите в романі паралелі між 
нашим сьогоденням і реаліями почат-
ку XIX століття, в яких судилося жити 
Шевченку.
 — Проводжу паралелі, щоб нагада-
ти своїм сучасникам, що наша боротьба 
з Росією за саму ідентифікацію і націо-
нальну незалежність має довгу і драма-
тичну історію. Адже саме в роки про-
будження Шевченкового Генія в го-
ловах царських сатрапів — міністрів, 
генералів і поліцмейстерів Миколи 
Першого — зароджувалися загарбни-
цькі ідеї нібито богоугодного «освобож-
дения русскаго и православнаго мира» 
і «собирания словянських земель» під 
короною російської монархії. На облуд-
ну «наживку» лукавої доктрини пан-
славізму навіть «клюнули» молоді ук-
раїнські патріоти-інтелігенти, кирило-
мефодіївці П. Куліш, М. Костомаров, 
О. Маркович, О. Тулуб... І навіть анти-
монархіст Шевченко! Сподіваючись, 
що в майбутній слов’янській федерації 
Україна матиме всі шанси стати віль-
ною і самостійною. Також не забувай-
мо, що саме тоді був створений і реп-
ресивний Третій відділ імператорської 
канцелярії — «предтеча» ЧК, НКВС, 
КДБ і сучасної ФСБ. І що саме в лігві 
цих двох монструальних інституцій за-
варювалася вся ця шовіністична, анти-
українська каламуть «русскаго міра», 
криваві плоди якої ми нині пожинає-
мо на окупованому Донбасі і в анексо-
ваному Криму.
 ■ Вам не образливо, що таку вашу 
кропітку працю зігноровано Шевчен-
ківським комітетом?

 — Образливо. Навіть з огляду на те, 
що згаданий комітет — відверто корум-
пована структура, де засідають одні й ті 
самi «смотрящі» ще з пріснопам’яних 
радянських часів. А «роздача премії» — 
просто бізнес купки самопризначених 
«генералів» від літератури та мистец-
тва, у більшості своїй безталанних, але 
пробивних «діячів», «міжсобойчик» 
iз невисокими моральними критерія-
ми, який ганьбить не лише ім’я Тара-
са Шевченка, а й національний статус 
премії. І я про це багато разів писала в 
поважній центральній пресі... Тому да-
вайте поговоримо про щось веселіше...

Сучасне письменство: 
скопіював — вставив
 ■ Яким вам видається сучасний літе-
ратурний процес в Україні?
 — Слава Богу, що він, цей процес, 
який не є, але є, і навіть сприяє появі 
нових імен у літературі. Можливо, на-
віть і добре, що сьогодні цей літератур-
ний процес, як на мене, складається 
з кількох паралельних процесів, але, 
на жаль, ще не осмислених, не дослід-
жених критикою, якої просто нема. А 
тому й складається враження, ніби ці 
паралельні світи й не перетинаються в 
жадному з шарів нашої духовної стра-
тосфери. 
 До прикладу, крім традиційної та 
традиційно фінансованої державою, а 
тому корумпованої Спілки письменни-
ків, є ще добровільні творчі об’єднання, 
як-то Асоціація українських письмен-
ників, Літературний Форум тощо... Та 
мене більше за все турбує морально-
етичний аспект нинішніх творчих про-
цесів як літературних, так і літерату-
рознавчих. 
 Останніми роками за відсутності 
будь-якого правового захисту ав-
торських, інтелектуальних прав, 
а також елементарної совісті авто-
рів, зате присутності в кожного з них 
комп’ютера з Ґуґлем, — махровим цві-
том розквіт неприхований плагіат, ма-
сове піратство, безсовісне присвоєння 
чужих думок і навіть творів... і видан-
ня їх під своїм прізвищем. Надзвичай-
но популярним став такий напрямок чи 
стиль, чи жанр творчості, як cope-past 
(копіпейст), у перекладі з англійською: 
скопіював-вставив, звісно, чужий текст 
навіть без «лапок». І цим зловживають 
не тільки початківці, які живуть в iн-
тернеті, а й поважні, олавреачені нау-
ковці, белетристи, які спеціалізують-
ся на написані біографій великих лю-
дей тощо. «Цитується» або адаптується 
все, що під руку потрапить. Пішли вже 
в хід історичні твори забутих українсь-
ких письменників минулої доби.. Як і 
вся гуманітарна наука, книгарні запов-
нені таким літературним секонд-хен-
дом....
 На щастя, останнім часом, дякую-
чи тій же Європі, зблиснула надія, що 
це інтелектуальне злодійство з ганьбою 
згине, і залишиться істинне, оригіналь-
не, нетлінне, написане чесним письмен-
ницьким серцем. Схоже, пора очищен-
ня української літератури від сміття, 
вторинності, потріпаного секонд-хенду 
не за горами.

Спогади — найважчий жанр
 ■ Над чим, якщо не секрет, сьогодні 
працюєте? Що в планах?
 — Над тим, для чого прийшла най-
вища пора — спогадами. Про життя, 
епоху, рідних, близьких людей, роди-
ну, молодість, початок трудового і твор-
чого шляху, наставників, Орлівку, Чер-
нівці, Київ... Як виявилося, спогади 
— найважчий жанр... Тому пишуться 
довго, потім ретельно переписуються і 
дописуються. Якщо Богові моя праця 
сподобається, то, може, й напишу і ви-
дам колись... А ще в планах — видання 
поетичного «вибраного», яке збирало-
ся з 1998 року, тобто 20 років... І збір-
ки новел — про героїв нашого складно-
го майже воєнного часу... і... і... Та мені 
й 200 років не вистачить, аби бодай оп-
рацювати вже написане... 
 Правду кажучи, ніколи не думала, 
що осінь — така благодатна пора для 
творчості. В прямому і в переносному 
значенні цього означення і пори року, 
і пори віку людського. ■ 

ДІЙОВІ ОСОБИ

Галина Тарасюк: Блиснула надія, 
що це інтелектуальне злодійство згине
Чому свого часу письменницю вигнали 
з московського Літературного інституту 
і яким вона бачить Тараса Шевченка

■

Галина Тарасюк.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДОВІДКА «УМ»

 Галина Тарасюк — кавалер ордена Кня-
гині Ольги ІІІ ст., заслужений працівник культу-
ри України, лауреатка Державної літературної 
премії ім. Олеся Гончара — за кращий роман; 
міжнародних: літературної премії «Європей-
ська весна поетів» (Кишинів); літературно-
мистецьких ім. Ольги Кобилянської, ім. Гри-
горія Сковороди, імені Сидора Воробкевича, 
ім. Дмитра Нитченка; всеукраїнських: ім. Воло-
димира Сосюри, ім. Івана Нечуя-Левицького, 
ім. Григорія Косинки: конкурсу «Книга року».

■

Марія ВИШНЕВСЬКА

Нинішній рік — ювілейний для письменниці Галини Тарасюк, авторки 28 книжок по-
езії, прози, публіцистики. Її вірші та новели перекладено італійською, латвійською, 
литовською, німецькою, польською та ще п’ятьма іноземними мовами.
Її прозові «Любов і гріх Марії Магдалини», «Дама останнього лицаря», «Між пеклом 
і раєм» i роман-версія «Зоре моя вечірняя, або Пророк і Марія» були номіновані на 
Шевченківську премію.
Народилася на Вінниччині, в селі Орлівка Теплицького району, але 32 роки прожила 
в Чернівцях, закінчивши Університет імені Юрія Федьковича. Останні вісімнадцять 
рокiв — столичні. Працювала редактором газети «Час», заступником редактора 
«Слова Просвіти». Її тексти друкували в «Літературній Україні», була головним ре-
дактором броварської телестудії «Наше місто» (м. Бровари). На творчих хлібах пра-
ця нескінченна.
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Два роки тому літаналітик Ростислав 
Семків випустив книжку «Як писали 
класики», що ґрунтується на утопічній 
матриці: мовляв, можна вивчитися на 
Письменника. Утім детальний розтин 
ідеї засвідчив, що під певними зірка-
ми видобування цього філософського 
каменя цілком імовірне (див. «УМ» від 
23.10.2018). Тож, наш автор пішов далі 
— услід за наведеною ним авторитетною 
спонукою німецького професора Ганса 
Роберта Яусса: «Досі нам розказували, 
як і коли писали, а варто вивчати, що і 
коли читали» (Як читати класиків. — К.: 
Pabulum, 2018).
 
 Отже, курс на соціологію читання й 
самої літератури. Навіщо людині вза-
галі читати книжки, і яке місце посі-
дає фігура письменника у соціопсихо-
логії?
 «Це книжка про силу літерату-
ри». А в чому сила, брат? Та ж, відомо, 
у правді. У її філософській іпостасі — 
істині. Та «якщо існує істина, то йти 
до неї треба через тисячі сторінок». 
Але просто вийти погуляти бібліоте-
кою і злапати тую істину — не вийде. 
Аби «вловлювати неочевидні сенси», 
потрібне «вміння пірнати в сенс глибо-
ко». Отже, «Як читати класиків» — са-
монавчитель з дайвінгу.
 Та не всім занурення до вподоби — 
«іншим і без нього дихати добре». Тих 
інших — половина людства; тих, що не 
читають книжок. Вони щось втрача-
ють? Авжеж: «Ввійти в інше життя 
— і вийти з нього. Неушкодженим». 
 Утім і у віртуалі гарантії не абсолют-
ні. «Коли ми мусимо перервати читан-
ня, щоб подумати — це беззаперечна 
ознака того, що книжка загрожує змі-
нити наш світогляд». Загроза зростає, 
що серйозніша книжка опиняється в на-
ших руках. Після Джойсового «Улісса» 
— «хто дочитав, побачите: світ змі-
ниться назавжди». Чи всі готові до того 
«назавжди»? Не всі ладні навіть піти до 
психоаналітика. А «це складне читан-
ня — таємний хід до нашого підсвідо-
мого, боротьба з власними страхами, 
які негайно озвуться, щойно ввійдемо 
у відповідний сюжет». Отже, добрий 
«текст працює як детонатор». Не 
найкраще означення, як на наші часи.
 Тож, пан Ростислав переводить 
стрілки на легке: «Фройд навчив Євро-
пу й увесь світ говорити собі правду: 
ми любимо секс і в цьому немає нічого 
непристойного». Й виходячи з літе-
ратурного «іншого життя», «ми вчи-
мося цінувати своє щастя». А надто, 
коли захоплюємося всілякими екшна-
ми: «Читання авантюрних романів, 
мелодрам, гумористичної прози, де 
все закінчується добре, — це як здоро-
ве харчування, повне вітамінів і радос-
ті. Детектив — це їсти гостре індійсь-
ке каррі, щоб нам спершу зірвало дах, а 
потім ми будемо врятовані чаєм чи мо-
локом, чи простою джерельною водою 
(горрор — це коли води наприкінці ніх-
то не подасть)».
 Ну, такий катарсис приступний і з 
телеекрана. А як призвичаїти читати — 
замість фастфуду ласувати справжньою 
кулінарією, літературною? Й отут пот-
рапляємо у замкнене коло «сім’я і шко-
ла». Історія з яйцем і куркою: яка шко-
ла — така й сім’я. І навпаки. 
 Учителі традиційно забивають уч-
нівські голови геть зайвою для станов-
лення особистості інформацією: хто, що 
й коли написав. Тобто, історією пись-
менства — суто професійною дисциплі-
ною, що нею оперує мізерний чверть 

відсоток дорослих. Пан Семків називає 
достойне ім’я з українського літератур-
ного іконостасу, чию творчість «про-
ходять» у школі. «А чому його не люб-
лять учні? Відповідь проста: він їм ще 
не потрібен». Ключове слово — ЩЕ.
 Воно є визначальним не лише у пе-
дагогіці. Завчасна активність може по-
губити і бізнесмена, і політика, і спорт-
смена. А солдата здатна просто вбити. 
За великим рахунком, визначення точ-
ки переходу від тренувальних вправ до 
конкретних дій — справжнє мистец-
тво. Але ж талановитих митців завжди 
бракує. Тож фахівці у будь-якій царині 
прагнуть максимально локалізувати 
стартову позначку і регламентувати 
сценарії входу-виходу. Медики послу-
говуються протоколами, бійці — ста-
тутами. Шкільна програма з літерату-
ри мусила б виконувати подібну роль. 
Бо дітей треба навчити не імен і назв, а 
«виховати лише одне: бажання і вмін-
ня читати». І задля цього слід прибра-
ти зі шкільного курсу більшість класич-
них творів, бо їхні автори писали не для 
підлітків. «Давайте тренувати молоді 
мізки на чомусь простішому. Чи хто 
колись намагався з місця штовхнути 
100-кілограмову штангу або зразу про-
бігти марафон? Чому ми думаємо, що 
література — це легше?»
 Ростислав Семків не заглиблюєть-
ся у проблемну трясовину шкільно-
го викладання літератури. Він за-
мислюється над тим, як реабілітувати 
травмованих традиційними методика-
ми молодих людей. Цільова авдиторія 
книжки «Як читати класиків» — при-
близно постстудентська молодь. Що є 
загальним знаменником цієї страти? 
Авжеж, комунікація. Спілкування як 
потреба, а з огляду на вабливі техніч-
ні можливості — і як мода. «Як читати 
класиків» — книжка про модне читан-
ня.
 На початках наш автор зваблює зов-
нішніми принадами: читання «менш ре-
сурсозатратне» у порівнянні з іншими 
статусними розвагами; має перевагу в 
«оперативності активації» і можли-
ве в режимі нон-стоп («книжки ніколи 
не закінчуються»). Випадання з мод-
ного тренду загрожує відкинути тебе на 
лузерську лаву запасних, адже «масш-
табна й нескінченна розмова на сотні 
тисяч голосів триває без нас, доки ми 
не взяли до рук книжку». Тож, швид-
ше під’єднуйтеся до цього мега-чату, 
«ритуалу, що дозволяє нам почувати-
ся одним цілим». Р.Семків не приховує 
певних «несподіванок» читацького за-
нурення: «Лиш воно почнеться, нам 
справді більше ніхто не потрібен». Та 
це як декілька кроків назад для розбігу: 
«Потім нам одразу стануть потрібні 
всі — друзі, родичі, кохані, уважні авди-
торії й засоби масової інформації».
 Коротше, «читання дозволяє відпо-
чивати елегантно».
 Колись Герман Гессе писав, що за-
вданням письменника є «перекласти 
ієрогліфи долі буденною мовою». Такий 
самий виклик постає і перед дешифру-
вальником-критиком. Й отут постає 
питання: яку саме мову вважати бу-
денною? З огляду на фокус-авдиторію 
Р.Семківа — це має бути молодіжне 
арґо. І він пише про британського кла-
сика В.Вулф: «Вірджинія — глобально 
розумна тітка». Звісно, це може тро-
хи шокувати звиклого до підручнико-
вого літературознавства читача. Але 
той, хто знайомий з критичними екзер-
сисами Михайла Бриниха, — навіть не 
помітить. Одну зі своїх книжок — про 
те саме, про читання як модну прак-
тику, — М.Бриних починає так: «До-

рогий читатіль! Перед тобою виляс-
кують на сквозняку громадні двері, за 
якими — кладовка світового інтилєк-
та... де собрані тончайші пориви й глу-
бочайші замисли... гроздья гріха, з яких і 
досі скрапає нектар, згущонка істини» 
(Шидеври світової літератури. Хресто-
матія доктора Падлючча. Том І. — К.: 
Laurus, 2013).
 Критик Андрій Дрозда завважив: 
«Стиль Бриниха стрімко наближаєц-
ця до чистого ідеалу, яким міг би опе-
рірувати хтось із вершинних українсь-
ких есеїстів, ім’я которим Рябчук чи 
Бойченко»  (ЛітАкцент, 04.07.2013). 
Зігноруймо травестійність такої оцін-
ки й замислимося: а що, як це справ-
ді єдиний шлях навернути в читацьку 
віру молодь? 
 Хоч там як ми собі вирішимо, а чита-
ти Бринихові тексти не просто весело, а 
й поживно з огляду на несподівані асо-
ціації. Як-от: «Одіссея», позорно вира-
жаясь, — вєщ поліфонічна... Се був час 
настільки плотно бездуховний, що аж 
завидки беруть... Поняття добра і зла у 
них отлічались такими спотворення-
ми й перекрученнями, яких не знало на-
віть українське судочинство... Нароб-
лять всякого лайна — і ловко стрєлки 
переводять на богів, шо то вони вину-
ваті, бо все у світі рішають олімпій-
ці, а смертні тіки вийшли погулять, 
випить вина, послухать канарейку в 
тіні платана... Боги нікада нічого не 
дарять просто так — наслідки завж-
ди входять у комплєкт... Одіссей — 
цар Ітаки та герой троянської війни, 
якого влада, по вказівці кримінального 
авторитета Посєйдона, взялась пре-
сувать... Отважний і незамінний, як 
Мухтар, — на таких і держацця попу-
лярні серіали від античності й до на-
ших днів».
 Ростислав Семків не заходить аж 
так далеко, але і його інтерпретації 
античної літератури, м’яко кажучи, 
нестандартні: Есхіла він презентує як 
«воєнного» письменника, колишнього 
«добровольця», а Софокл постає мало 
не Стівеном Кінгом: «Його мета — екс-
таз... роздерти публіку емоціями стра-
ху та гніву, викликати шал, неспокій 
та бажання помсти». І так само, як 
Бриних, Семків не вважає, що анти-
чні тексти мусять перебувати у шкіль-
ній програмі: «У 8-му класі читають 
«Іліаду»? Думаю, краще б підійшов 
фільм «Троя». 
 Зрештою, Р.Семків цілком здає 
справу, що критичні «надужиття» — 
чи не єдиний спосіб не лише достукати-
ся до пересічного читача, а й уникну-
ти застою в самій літературній науці. 
У ранішій, суто професійній книж-
ці він зізнається: «Гіпертрофую мало 
не до універсальної категорії, здатної 
пояснити багато культурних та на-

віть суспільно-політичних і економіч-
них феноменів сучасного світу... Сього-
часна наука лише так може рухатися 
вперед: безпардонно і нахабно гіпертро-
фуючи предмети свого дослідження» 
(Іронія. — Л.: Літопис; К.: Смолоскип, 
2006).
 Мова моди — це також гіпертрофіч-
ні надужиття. Теоретик цього феноме-
ну Ольга Вайнштейн говорить про чи 
не головний чинник модотворення — 
«торжество интерпретирующего зре-
ния» (Денди: мода, литература, стиль 
жизни. — Москва: Новое литературное 
обозрение, 2005). У Ростислава Сем-
ківа та Михайла Бриниха з таким ти-
пом зору все гаразд. Ось, приміром, 
декілька «неконвенційних» інтерпре-
тацій пана Семківа: «Наукова фантас-
тика... це наука, що стала художнім 
текстом... Поезія серйозних людей, які 
вірять в науку. Вона дозволяє те, що й 
будь-яка поезія, — мріяти». Про Семю-
ела Беккета: «Достоєвскій — добрий 
казкар, як порівняти з цим дивним і 
депресивним ірландцем»; про Джона 
Фаулза: «Любовні, еротичні, містичні 
та готичні сюжети на поверхні й інте-
лектуальна глибина для охочих пірна-
ти». Є у Р.Семків і про редакторів — 
на тому самому високому регістрі, що 
і в У.Еко: «Стилісти узгоджують та 
вдосконалюють наш стиль. У світі лі-
тератури їх називають редакторами... 
Якщо вони вправно зроблять свою робо-
ту, ми не відчуємо болю. Адже автори 
як кінозірки: багато з них без гриму ля-
кають».
 Кафка і Джойс, пише Семків, — 
«межа нашої писемної цивілізації». Та 
цих імен ми не побачимо у різноманіт-
них списках молодіжних читацьких 
уподобань. «І це, на жаль, означає, що 
як нас ці двоє не захоплюють, то це з 
нами щось не так, з нашим сприйман-
ням», — значить Р.Семків; аби пот-
рапити у резонанс із цими літмисли-
телями, потрібно «хоча б 25–30 років 
досвіду читання». Більше за те, «Уліс-
са» чи «Замок» «категорично не мож-
на брати до рук, якщо в активі поза-
ду не мати... 100-200 дійсно розумних і 
складних книг».
 Отже, наприкінці книжки «Як чита-
ти класиків» — прагматичні поради з 
опанування лячного, на перший позір, 
обсягу світових золотовалютних літ-
запасів. Графік цілком помірний: «За 
фіксований часовий період (місяць чи 
довше) легко пропустити крізь себе 4 
нескладних жанрових тексти, 2 книж-
ки нонфікшну та 1 класичний текст». 
Головне — нікуди не поспішати й ні в 
чому собі не відмовляти: Марсель Пруст 
— «це читання на 2-3 літніх сезони. З 
круасанами та вином, звичайно». Але 
є одне застереження: не беріть прикла-
ду з Андрія Кокотюхи, котрий хвалить-
ся, що опановує 100 сторінок на день: 
«Швидке читання — це для кроли-
ків».
 Відтак, «наші цілі ясні та благо-
родні: одна епопея Пруста, два романи 
Джойса, три романи Кафки, чотири 
романи Маркеса, шість романів Вір-
джинії Вулф, дев’ять романів Томаса 
Манна, шістнадцять романів Фолк-
нера. Плюс важливіші тексти інших 
лавреатів Нобелівської, Гонкурівсь-
кої, Пулітцерівської, Букерівської пре-
мій та премії Сервантеса і Ґете. Кра-
щі твори переможців жанрових премій 
імені Едґара По, Аґати Кристі, Філіпа 
К.Діка, премій «Ґ’юго» та «Неб’юла». 
Уф, також окремі твори переможців 
Шевченківської премії та інших наших 
національних рейтингів».
 І насамкінець — підсумок не лише 
цієї, а й попередньої книжки («Як 
писали класики» — див. «УМ» від 
23.10.2018): «Читати з такою інтен-
сивністю, що потім неможливо буде не 
почати писати». ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Літературне дефіле:
читати швидко чи з круасанами?

■



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Як кажуть, чим далі в осінь, 
тим більше огортає сум, який 
ми називаємо «депресією», хоч 
це насправді і не так. Кілька 
дій — і такі стани можна легко 
виправити. Приміром, смачним 
тістечком із запашним чаєм. 
Але цьому є лише одна суттє-
ва порада: тістечко має бути 
обов’язково корисним і, звісно, 
смачним. Оксана Скиталінсь-
ка, дієтолог, якому ми довіряє-
мо, пропонує свій рецепт таких 
тістечок — з гарбуза. Вони ней-
мовірно смачні, хочу додати я, 
бо, як повелося, в першу чергу 
«тестую» на смак саме тістечка 
або іншу випічку. 
 Пані дієтолог підходить до 
цього питання дуже обґрунтова-
но і пояснює суть і важливість. 
Давайте послухаємо, що від-
бувається з нашим організмом 
глибокої осені, коли ми непра-
вильно харчуємося. І що з ним 
відбувається, коли ми усвідом-
лено ставимося до свого харчу-
вання. І як бонус — матимемо 
рецепт смачнезних тістечок від 
дієтолога. 
 «Тим, хто не чув, або чув і 
забув, нагадаю, що вільні ра-
дикали — то такі вкрай неста-
більні молекули, які, не маючи 
своєї пари електронів, можуть 
бути настільки активними, що 
втручаються у багато процесів 
в організмі, — розповідає Ок-
сана Скиталінська. — Вони 
можуть бути навіть корисни-
ми. Але це відбувається тоді, 

коли організм достатньо моло-
дий і має власну систему анти-
оксидантного захисту, яка ут-
римує певний баланс оксидан-
тів (вільних радикалів) та ан-
тиоксидантів (виробляються у 
печінці та поступають з їжею). 
З віком цей баланс порушуєть-
ся, система антиоксидантного 
захисту слабне, а вільних ради-
калів стає все більше і більше і 
вони починають руйнувати тка-
нини і сприяють старінню, му-
таціям і цілому букету хвороб. 
І ці ж вільні радикали причет-
ні і до розвитку різноманітних 
психічних розладів, включаю-
чи депресію».
 Ну от, маємо «картину» ви-
никнення депресії, а відтак знає-
мо, як її подолати в зародку. 
 «Сучасні методи сканування 
мозку та патологоанатомічні до-
слідження показують скорочен-
ня деяких емоційних центрів у 
мозку пацієнтів із депресією, 
яке може бути наслідком заги-
белі нервових клітин у цих ді-
лянках, спричиненої вільни-
ми радикалами, — продовжує 
лікар. — Люди ж, які вжива-
ють багато овочів, ягід та фрук-
тів, багатих антиоксидантами, 
які «гасять» активність віль-

них радикалів, рідше страж-
дають від депресії, психоло-
гічного дискомфорту, тривож-
них та афективних розладів та 
суб’єктивно поганого психоло-
гічного здоров’я.
 Особливо важливе значен-
ня має достатнє споживання 
«сонячних» фітонутрієнтів (со-
нячних, бо, як правило, вони 
містяться у жовто-оранжево-
червоних плодах). У тих, хто 
каротиноїди споживає щод-
ня, депресивні розлади зуст-
річаються набагато рідше або 
менш виражені. Більше того 
— чим вищий рівень цих фіто-
нутрієнтів, тим краще і спокій-
ніше себе люди почувають! (тут 
якраз існує залежність реак-
ції від дози). Ви думаєте, чому 
італійці такі веселі? Бо їдять 
багато помідорів — у свіжому, 
в’яленому вигляді й у томатній 
пасті, сі-сі, синьйори і синьйо-
рини. Не менш антидепресант-
ну дію має і гарбуз!».
 Ну от ми й підійшли впритул 
до своєї теми — гарбузової!
 «Прекрасний овоч, який не 
має жодних протипоказань уза-
галі ні для кого (уявіть собі), бо 
він не кислий, не гострий і має 
надзвичайно ніжну кліткови-

ну. Взагалі гарбуз має бути на 
нашому столі щодня і бажа-
но тричі в день, і так — аж до 
початку теплої весни і теплого 
сонця», — каже дієтолог.
 І ділиться рецептом анти-
депресантного тістечка з гарбу-
за (або ще тістечка для схуднен-
ня — таке собі «два в одному»).
 Потрібно: гарбуз — 0,5 кг 
(вибираємо найбільш пома-

ранчевий, там більше кароти-
ноїдів), 4 яйця, жменя кура-
ги, кокосове або цільнозернове 
борошно — приблизно 3-4 сто-
лові ложки, щоб можна було 
хоч ложкою покласти і розрів-
няти зверху (якщо цільнозер-
нове, до нього додаєте трошки 
манки або звичайного). Можна 
взяти кокосову стружку і змо-
лоти в кавомолці або блендері. 
Куркума — неповна чайна лож-
ка. Фініки — жменя (для тих, 
хто любить дольче віта).
 Курагу розмочуємо (фініки 
також, для любителів дольче 
віта). Гарбуз печемо (воду не до-
даємо, лише накриваємо криш-
кою). Потім в блендері збиває-
мо яйця, до них додаємо роз-
мочені сухофрукти і все інше. 
Можна з яйцями збити і поло-
вину лимона зі шкіркою, буде 
і смачно, і ароматно. Виливає-
мо у змащену олією чи маслом 
і посипану кокосовим борош-
ном  форму, ставимо в духовку 
і печемо до появи легкої золо-
тистої шкірки. Витягуємо, на-
криваємо рушником і чекаємо, 
краще до ранку — тоді тістечко 
стане тугим і не буде розсипа-
тися.
 «Для тих, хто, можливо, су-
мує, бо осінь і «все не так», на-
гадаю — все так, бо пальчиками 
на руках і ногах ворушити мо-
жете? Їсти самостійно можете? І 
ходити можете? — суворо запи-
тує лікар. — Тоді ви вже — су-
перщаслива людина, повірте!». 
Віримо, звичайно! І смакуємо з 
користю! ■

АНТИДЕПРЕСАНТ

Замість сонця — гарбуз
Тістечком радить здолати осінню нудьгу дієтолог Оксана Скиталінська

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Я зараз — повністю капустяна душа. Це 
неймовірна «голова» здоров’я!» — каже 
Марина Береша-Суржок, відома у місті 
Сміла на Черкащині організаторка жі-
ночого клубу за найрізноманітнішими 
інтересами, дитяча письменниця і прос-
то людина, яка знає, як у буднях шукати 
свято. Розмови на теми здоров’я, яке 
значною мірою — у наших руках, а що 
найцікавіше для нас, майстер-класи з 
приготування різноманітних смаколиків 
— це далеко не всі теми, які зацікавлю-
ють друзів Марини. 
Для читачів «Смачного життя» Марина 
Береша-Суржок ділиться секретами при-
готування страв з капусти, наголошуючи 
на тому, що ми мало уваги приділяємо 
цій зеленій «голові» здоров’я, і заохочує 
надолужити це. Впевнена, що всі, хто 
гарно готує капусту, будуть і нагодовані, 
і задоволені! 

Салат «Джерело здоров’я»
 Для приготування нам знадобить-
ся: капуста білокачанна, редис дайкон, 
свіжий огірок, морква, цибуля ріпчаста 
фіолетова (можна білу). Всі інгредієнти 
можна взяти в рівних пропорціях, окрім 
цибулі, сіль за смаком, сметана — 25% 
жирності (краще домашня).
 Приготування: моркву, огірок, ре-
дис дайкон натерти на тертці для морк-
ви по-корейськи, капусту нашаткувати 
тонкою соломкою, цибулю порізати тон-
ко півкільцями, посолити за смаком, до-
дати сметану і ретельно перемішати. Ко-
рисний і смачний салатик готовий! Рад-
жу приготувати, додає Марина.

Квашена, супершвидка!
 Для такої  нам знадобиться: при-
близно 2 кг капусти, 2 середні моркви-
ни, сіль, цукор, оцет 70%. 
 Приготування: капусту нашатку-
вати, моркву натерти на крупній терт-
ці, добре перемішати, щільно вкласти 
в трилітрову банку і залити киплячим 
маринадом. Маринад: 1 л води, столо-
ва ложка солі з гіркою, 3 столові лож-
ки цукру з гіркою, столова ложка оцту 
70%. Одної літри маринаду досить, щоб 
залити 3-літрову банку з капустою. Ка-
пуста готується дуже швидко і вдається 
дуже смачною. Якщо зробити її ввечері, 
на ранок вона готова. А ще Марина ді-
литься «капустяним секретом»: капус-

ту треба квасити тільки на зростаючий 
місяць.

«Ким-чи»-капуста
 Інтригує вже сама назва. Щоб при-
готувати цю страву, Марина радить спо-
чатку заквасити шматочками або смуж-
ками капусту, нарізану шириною 2,5 
см. Коли квасимо капусту як зазвичай, 
завжди можна скласти і таку банку зі 
шматочками капусти, а потім у будь-
який момент, як тільки нам захочеть-
ся, можемо приготувати капусту «ким-
чи» безпосередньо до столу або до певної 
страви. 
 Розсіл для квашеної капусти шматоч-
ками: на 1 літр води — 2 столові ложки 
солі з невеликою гіркою, столова ложка 
цукру. Розсіл закип’ятити та остудити. 
Капусту нарізати смужками або шма-

точками — кому як подобається, зали-
ти охолодженим розсолом і залишити в 
теплі на 3-4 дні. Затим закрити поліети-
леновими кришками і винести в холод. 
Заготовочка для «ким-чи» готова.
 Коли захочеться, дістаємо в глибо-
ку салатницю капусту. Окремо готуємо 
приправу для капусти «ким-чи». Нам 
знадобиться: 1-2 великі болгарські пер-
чини, стручок пекучого перцю (насіння 
можна видалити, а можна і залишити), 
велика морквина, 3 великих зубки час-
нику. 
 Перець нарізати кубиком, часник 
пластинами, додати гіркий перець, по-
містити в ємність, наприклад у літрову 
банку, і перемолоти вільно блендером до 
маси дрібними крупинками, майже од-
норідної. Затим моркву очистити, по-
мити, натерти на тертці для корейсь-
кої моркви, з’єднати з масою з перців, 
додати сіль за смаком, чайну ложку 9-
відсоткового оцту, перемішати ретель-
но, і приправа для капусти «ким-чи» го-
това. 
 Змішуємо приправу з капустою ква-
шеною шматочками і чудова закусочка 
«чим-чи» готова. Приготуйте і ви, рад-

жу! Байдужими не залишитеся. Дуже 
смачно, а головне, — швидко, особли-
во коли маєте в запасі капусту, кваше-
ну шматочками. Це дуже смачне капус-
тяне диво.

Капуста з цілими помідорами
 У кожен помідорчик вкладаємо по 
зубчику часнику. Викладаємо шарами: 
шар капусти, шар помідорів, і так — до 
горлечка банки. Верхній шар має бути з 
капусти. Заливаємо охолодженим роз-
солом: на 1 літр води — 2 столові ложки 
солі, 2 столові ложки цукру. Залишає-
мо на 3-4 дні, затим капусту переносимо 
в холодильник або в підвал.

Овочеві голубці 
«Три секунди — і нема!»
 Ви їли колись голубці за три секун-
ди? Ці з’їсте, не сумнівайтеся! Дуже 
смачно і йдуть «на ура!» — переконує 
Марина. Начинка: морква, перець бол-
гарський, зелень, часник. Можна дода-
ти моркви трохи потім в олію, а можна 
і сиру. Згорнути голубці, дуже щільно 
вкласти в банки і залити маринадом. На 
1 л води треба 2 столові ложки без гірки 
солі, 1,5 столової ложки цукру і десерт-
на ложка 70-відсоткової оцтової есенції. 
На 4-ту добу все готово.
 А ще кожен цієї осені має придумати 
власний рецепт із капусти. Не сумнівай-
теся, все буде смачно! Сміливо експери-
ментуйте! Капуста це любить! ■
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Капустяна голова здоров’я 
Марина Береша-Суржок зі Сміли знає секрети приготування страв із білокачанної

■

Овочеві голубці від Марини Береші-Суржок.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Марина Береша-Суржок.❙

Маринована капуста.❙

Габрузові тістечка 
Оксани Скиталінської.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙
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задля досягнення важливих спільних цілей».Сергій Бебешко
головний тренер національної чоловічої збірної України з гандболу
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Григорій ХАТА

 До кінця сезону у «Формулі-
1» залишається ще дві гонки, 
проте в «королівському» пело-
тоні вже є чемпіон. П’ятий рік 
поспіль титул найшвидшого 
гонщика «Ф-1» дістався піло-
ту «Мерседеса» й учетверте — 
британцеві Льюїсу Хемілтону.
 А з урахуванням прем’єрного 
чемпіонства, здобутого десять 
років тому за кермом «Макла-
рена», в активі Хемілтона п’ять 
«королівських корон». Таку 
ж кількість чемпіонських ти-
тулів у «королівських» перего-
нах вдалося виграти й легендар-
ному аргентинському гонщику 
Хуану Мануелю Фанхіо. Біль-
ше переможних «формуліч-
них» кубків — сім — має лише 
Міхаель Шумахер.
 На відміну від свого колиш-
нього колеги по «Мерседесу» — 
Ніко Росберга, котрий, виграв-
ши сезон-2016, вирішив за-
вершити свої виступи в «Ф-1», 
— 33-річний Хемілтон проща-
тися зі світом високих швид-
костей не планує, тож, без сум-
ніву, має всі шанси наздогнати 
за кількістю чемпіонських ти-
тулів і неперевершеного Шума-
хера. 
 Благо, потенціал для цьо-
го в «Мерседеса» є чималий. 
Улітку 2018-го Льюїс підпи-
сав новий дворічний контракт 
з німецькою стайнею, відтак 
усерйоз готується до можли-
вості повторити чемпіонський 
рекорд «Червоного барона». 
Подейкують, що керівництво 
«Мерса» пропонувало британ-
цеві заключити угоду термі-
ном на три роки, проте Льюїс, 
схоже, вирішив не форсувати 
історію.

 Поки ж Хемілтон прий-
має вітання зі здобуттям сво-
го п’ятого чемпіонства й каже, 
що в 2018-му провів свій най-
кращий сезон у «Формулі-1». 

На відміну від попередніх чем-
піонських років цього разу до-
мінування Льюїса не виглядало 
беззаперечним. Його протисто-
яння з Себастьяном Феттелем 

на «Феррарі» додало поточно-
му чемпіонату яскравих барв 
та емоцій, проте завдяки зла-
годженій та потужній роботі 
«мерседесівської» команди лі-

дерові «Скудерії» не вдалося 
до фінішу сезону зберегти чем-
піонську інтригу.

 «За 11 сезонів Хемілтон 
виграв п’ять чемпіонатів світу. 
Складно ще знайти спортсмена, 
котрий зумів би досягти таких 
висот за такий нетривалий про-
міжок часу. Якщо раніше Льюїс 
був частиною історії «Формули-
1», то тепер він став легендою 
спорту», — так охарактеризу-
вав черговий тріумф британсь-
кого гонщика спортивний ди-
ректор «Ф-1» Рос Браун.
 Досягши по ходу ЧС-2018 
вельми комфортної переваги 
над Феттелем, за чотири гонки 
до завершення сезону в Хеміл-
тона з’явилася можливість до-
строкової коронації. Приміря-
ти чемпіонську корону в США 
Льюїсу не вдалося, натомість 
після Гран-прі Мексики питан-
ня щодо нового чемпіона світу 
більше не актуальне.
 Перемога на трасі в Мехіко 
Макса Ферстаппена з «Ред бул-
лу», друге місце Феттеля, чет-
вертий результат Хемілтона, й 
останній — п’ятиразовий чем-
піон світу. «Вітаю Льюїса. Він 
був кращим поміж нас двох. А 
п’ять титулів — це щось ней-
мовірне», — констатував Фет-
тель, котрий, як і рік тому, зно-
ву обмежився віце-чемпіонсь-
ким титулом. ■

«ФОРМУЛА-1»

Народження легенди
Лідер «Мерседеса» вчетверте за п’ять років став найкращим пілотом «королівських» перегонів

■

Злагоджена робота «мерседесівської» команди допомогла Льюїсу Хемілтону виграти п’ятий 
у кар’єрі чемпіонський титул.
Фото з сайта f1news.ru.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Перебування Віталія Андронова біля 
керма чоловічої гандбольної збірної Ук-
раїни було хоч і довгим, але особливих 
дивідендів вітчизняному гандбольно-
му господарству не принесло. Практич-
но чотири роки цей молодий спеціаліст 
намагався підняти «синьо-жовтих» на 
нову висоту, проте нашим збірникам за 
цей час так жодного разу й не вдалося 
пробитися до фінальної частини чемпіо-
нату Європи чи світу. Тож участь наших 
збірників на ЧЄ-2010 досі залишається 
єдиним їхнім серйозним здобутком за 
останні роки.
 Загалом, збірна України невдало 
провела чотири єврокваліфікації пос-
піль, хоча остання з них подарувала їй 
надію на перспективне майбутнє. Попри 
те, що відбір на ЧЄ-2018 українські ганд-
болісти завершили на останньому місці 
у квартеті, під керівництвом Віталія Ан-
дронова вони не програли в цій кваліфі-
кації жодного домашнього матчу.
 Перемігши в Сумах ісландців та чехів 
та зігравши там унічию з македонцями, 
«синьо-жовті» залишили за цим містом 
статус фартового для української збір-
ної.
  Невипадково саме там — під купо-
лом манежу Української академії бан-
ківської справи — наша національна 
команда провела свій перший домаш-

ній матч відбору на чемпіонат Європи-
2020, в якому переконливо здолала збір-
ну Чорногорії.
 Аби нарешті перервати невтішну для 
вітчизняного чоловічого гандболу тра-
дицію, керівництво Федерації гандболу 
України, яку останні роки очолює Анд-
рій Мельник, домовилося про співпра-
цю із відомим у європейському клубно-
му гандболі наставником Сергієм Бебеш-
ком. Плідно попрацювавши в Лізі чем-
піонів біля керма білоруських «Динамо» 
та БГК ім. Мешкова, а також запорізько-
го «Мотора», Бебешко сподівається до-
сягнути хорошого результату й на абсо-
лютно новій для себе ниві.
 Попри те, що кваліфікацію на ЧЄ-
2020 збірна України розпочала з гостьо-
вої поразки команді Данії, Сергій Бе-
бешко переконаний, що на Євро «синьо-
жовті» повинні вийти з другого місця у 
групі. Як каже новий керманич «синьо-

жовтих», збірна Данії — чинний олім-
пійський чемпіон — у групі має статус 
беззаперечного фаворита. Натомість у 
протистоянні з Чорногорією та Фаррера-
ми, як каже Бебешко, його підопічні ма-
ють непогані перспективи на фінальну 
частину ЧЄ. Особливо хорошими вони 
стали після несподіваної мирової, роз-
писаної на старті відбору прямими кон-
курентами укрїанських гандболістів за 
друге місце в групі.
 «Якщо навесні ми двічі переграємо 
острів’ян, а чемпіони світу у спареному 
побаченні з чорногорцями підтвердять 
свій фаворитський статус, то можна 
буде говорити про наше дострокове пот-
рапляння до фінальної частини ЧЄ», — 
після домашньої перемоги над балкансь-
кою збірною заявив Сергій Бебешко. 
 Маючи серед гандболістів високий ав-

торитет, новий головний тренер «синьо-
жовтих» без особливих проблем зібрав 
навколо себе практично всіх провідних 
гандболістів України, тоді як його попе-
редник, більшою мірою, будував націо-
нальну збірну з представників вітчизня-
ної суперліги. 
 «Акцент — на досвідчених виконав-
цях», — наголосив перед початком своєї 
роботи у збірній Бебешко. У поєдинку 
проти Чорногорії практично всі вони 
— Сергій Онуфрієнко з французького 
«Шартру», Владислав Остроушко з ту-
рецької «Селки», Олександр Кириленко 
з фінського «КОКСу», Павло Гурковсь-
кий з румунського «Келараши», Захар 
Денисов iз «Мотора» — відзначилися хо-
рошою результативністю, допомігши та-
ким чином українській збірній удало по-
чати єврокваліфікацію. ■

ГАНДБОЛ

Фартові Суми
Уперше за багато років чоловіча гандбольна збірна 
України має хороші шанси на участь у фінальній 
частині чемпіонату Європи

■

Капітан збірної України, «моторист» Захар Денисов показав високу результативність 
у матчі проти чорногорців.
Фото з сайта handball.net.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група 8.
 2-й тур. Україна — Чорногорія — 29:24 
(15:12; Остроушко (7), Денисов (6)). Фарери — 
Данія — 17:35.
 1-й тур. Чорногорія — Фарери — 24:24, 
Данія — Україна — 30:24 (Онуфрієнко (5))
  Турнірне становище: Данія — 4, Україна 
— 2, Чорногорія, Фарери — 1. 

■
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У світлі Курбаса
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 — Люба, я хочу хоч трохи пожи-
ти для себе.
 — Живи, поки я фарбуюся.

* * *
 — Дівчино, а можна запросити 
вас у кіно?
 — А чим вам Мальдіви не подо-
баються?

* * *
 Помер чоловiк. Сидить на небес-
ній соpтувальнiй станції, чекає своєї 
долі. Повз проходить поїзд iз таблич-
кою «В пекло». Робить коротку зупин-
ку, і тут у вікні навпроти мужик бачить 
свою тещу.
 Чоловiк отетерiв, потім оговтався 
і каже: «Мамо, радий вас бачити! Ви 
куди, на пpоцедуpи чи на роботу?»

* * *
 Вовочка приносить iз садочка 
машинку. Мама запитує:
 — Звідки у тебе машинка?

 — Це ми з Сергієм помінялися.
 — Сергій дав тобі машинку, а ти 
що йому дав?
 — По шиї.

* * *
 Уранці роблю зарядку: нахиля-
юся і намагаюся дістати долонями 
підлогу. Виходить iз ванної чоловік і 
каже:
 — Не треба поклонів, скажи 
просто «Доброго ранку, цар».

* * *
 Після того як Петрович побував 
у лісі й насолодився куванням зозулі, 
він перестав відраховувати гроші до 
Пенсійного фонду.

* * *
 Порада від Діда Мороза:
 — Узимку організму потрібно 
більше вітаміну С, тому для здоров’я 
настоюйте горілку на лимонi та жу-
равлинi.

По горизонталі:
 2. Нероба, білоручка. 7. Ім’я 
американської акторки, зірки філь-
мів «Щоденник Бриджит Джонс» 
та «Холодна гора». 8. Головна час-
тина туалету. 9. Частина суходолу, 
що врізається в море, озеро, річ-
ку. 10. Засіб для зав’язування че-
ревиків чи підтримування корсета. 
11. Озеро біля Петербурга. 12. Ім’я 
української поетки та громадського 
діяча, дружини В’ячеслава Чорно-
вола. 14. Карликове князівство між 
Францією та Іспанією. 18. Перший 
місяць зими. 21. Столиця Сенегалу, 
куди з Парижа щорічно пробивають-
ся учасники трансконтинентального 
ралі. 24. Осіння квітка, схожа на зір-
ку. 25. Очевидець, який у суді роз-
повідає, що він знає по справі. 27. 
Бобова рослина, яку називають ту-
рецьким або баранячим горохом. 
28. Велетень. 29. Райський сад. 30. 
Одиниця вимірювання сили елект-
ричного струму.
По вертикалі:
 1. Столиця Швейцарії. 2. Фран-
цузький композитор, автор музики 
до фільму «Шербурзькі парасоль-
ки». 3. Шашка, яка пройшла все 
гральне поле. 4. Українська співач-

ка, яка першою привезла в Україну 
«Євробачення». 5. Одне з головних 
християнських свят. 6. Начальник 
над машинами та водіями. 10. Гнуч-
ка труба для поливання городу. 13. 
Австралійський страус. 15. Дванад-
цять місяців. 16. На Кавказі — оди-
нак, воїн-месник. 17. Титул принце-
си в Іспанії і Португалії за часів мо-
нархії. 19. Відомий латвійський поет 
і драматург. 20. «Тепер — де б я не 
був і коли-небудь, я все — п’яний ... 
із сонцем у кишені». (Богдан-Ігор 
Антонич). 22. Ім’я знаменитого уз-
бецького поета. 23. Один із синів Та-
раса Бульби. 26. Знак зодіаку. ■
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Варка ВОНСОВИЧ

 Чи любите ви оперу так, як її любить жи-
телька словацького містечка Штурово? Ма-
буть, ні, адже які треба мати нерви, щоб вит-
римати сварки з сусідами, з’ясування стосун-
ків із поліцією та місцевою владою, і все — 
заради улюбленої «Травіати», адже саме цю 
оперу Верді вже багато років поспіль жінка 
вмикала від самого ранку і до десятої вечо-
ра (завважте, не пізніше, хоча навколишнім 
мешканцям і цілого дня вистачало, щоб дер-
тися від класичної музики на стіни власних 
домівок). На музиці з її динаміків виросло 
вже ціле покоління. Порушниця спокою пояс-
нювала свою поведінку тим, що їй нібито за-
важало гавкотіння сусідського пса, але навіть 
коли собака здох, вона не зрадила своїй звич-

ці вмикати динаміки і «труїти» життя сусідів 
звуками арій.
 Багато хто з жителів цього району навіть 
хотів поміняти свої помешкання, але через 
горе-сусідку впали ціни на житло у кварталі. 
 У 2015 р. у суперечку втрутилася міс-
цева влада, заборонивши вмикати музику. 
На якийсь час «звуки му» затихли, але зго-
дом любителька опер знову взялася за ста-

ре, лишень змінила репертуар. «Перемир’я» 
тривало лише два роки, а потім вулиці Шту-
рова знову заполонила «Травіата». Мало 
того, меломанка вирішила оскаржити рі-
шення мерії у суді. Та, зрештою, справед-
ливість узяла гору і після кількох апеляцій 
Верховний суд країни підтримав мера міста. 
Тепер порушниця спокою сидить за ґратами, 
а сусіди радіють тиші. ■

Дара ГАВАРРА

 Ще класик казав, що всі щасливі 
сім’ї щасливі однаково, а нещасливі... 
сходять із розуму по-різному, скаже-
мо ми. І правда, як можна «різати по 
живому» серця і душі своїх дітей, зму-
шуючи ставати то на бік матері, то на 
бік батька. Так і голлівудські зірки 
Анджеліна Джолі і Бред Пітт після 
розірвання шлюбу вже довгий час на-
магаються «поділити» дітей так, ніби 
це шмат пирога. 
 Нарешті в цій скандальній іс-
торії юристи змогли поставити крап-
ку — ухвалили соломонове рішен-
ня: діти самі оберуть, із ким вони 
хочуть залишитися. Про це пові-
домив сімейний адвокат Стен Кац. 
Дивним чином поділ відбувся порів-
ну — троє дітей виявили бажання 
жити з батьком, серед них двоє стар-
ших прийомних синів — 17-річний 
камбоджієць Меддокс і 15-річний 
в’єтнамець Пакс, які дуже близь-
кі між собою, а також старша біо-
логічна донька Бреда Пітта 12-річ-
на Шайло, яка вважає себе хлопчи-
ком і говорить про Бреда, що він — 
«крутий батько». Що цікаво, саме 
сварка Меддокса з батьком на бор-
ту літака кілька років тому і стала 
причиною того, що Джолі подала 
на розлучення з Піттом, звинува-

чуючи його у пияцтві, наркотич-
ній залежності та грубому повод-
женні з дітьми. Виходить, не 
все з вищенаведеного від-
повідає дійсності, раз 
сини поділяють пог-
ляди батька.
 Дівчатка ж за-
хотіли залишитися з 
мамою: 13-річна при-
йомна донька Заха-
ра з Ефіопії, яка дуже 
прив’язана до Анд-
желіни, та 6-річні двій-
нятка Вів’єн та Нокс, 
біологічні діти Пітта та 
Джолі, які в силу свого 
віку також більше хо-
чуть бути з мамою.
 Це не означає, що 
діти не бачитимуть-
ся між собою чи з ки-
мось із батьків. До сло-
ва, Бредд Пітт уже на-
писав заповіт, згідно 
з яким заповідає весь 
свій статок після його 
смерті порівну розділи-
ти між усіма дітьми — 
рідними і прийомни-
ми, а це, між іншим, 
250 млн. доларів. ■

ЗВУКИ МУ

«Травіата» «труїть»...
...життя мешканців словацького містечка

■

РОЗІРВАНІ ПУТА

Поділили... порівну
Нарешті  Джолі та Пітт дійдуть згоди щодо дітей

■

1 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +5...+7,  удень +12...+14. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi +5...+7, удень +16...+18. 
Яремче: вночi +7...+9, удень +17...+19. 
Мiжгiр’я: вночi +7...+9, удень +18...+20. 
Рахiв: уночi +7...+9, удень +20...+22.

Анджеліна Джолі.❙


	UM118-01.indd
	UM118-02.indd
	UM118-03.indd
	UM118-04.indd
	UM118-05.indd
	UM118-06.indd
	UM118-07.indd
	UM118-08-09-10.indd
	UM118-11.indd
	UM118-12.indd
	UM118-13.indd
	UM118-14.indd
	UM118-15.indd
	UM118-16.indd

